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- Młodzież USR o Świeile ankiety NARADY FRANCUSKO-ANGIELSKIE 
Sprawa przyjścia z pomocą Austrii STOSUNEK DO BOLSZEWIZMU i POROZUMIENIA POLSKO-NIEMIEC- 

KIEGO 

W ankiecie postawiono dwa pierw- 
szorzędne pytania: stosunek do bolsze 
wizmu i kwestja porozumienia z Niein 
cami. Są to dwie sprawy, od których 
zależy byt Polski. 

Polska ulegająca wpływom Rosji 
bolszewickiej, do niej się upodobniają- 
ca, stanie się względem niej nieodpor- 
ną i światu cywilizowanemu obcą. Nie 
mogąc korzystać z tych forów, jakie 
dają Rosji jej olbrzymie obszary, z ab- 
solutnie znaczną ilością bogactw na- 
turalnych, Polska stanie się niemożli- 
wym kontrahentem dla zachodu i z ko- 
nieczności przeobrazi się w prowincję 
rosyjską. Prąd bolszewicki w czystej 
iormie, będący też prądem filo-sowiec 
kim przejawia się wśród naszych Ko- 
munistów.. Stanowią oni nieznaczny 
procent wśród młodzieży polskiej, pro- 
mieniowanie wpływu ich jest żadne. 
Pomimo to współczesny kryzys gospo- 
darczy z jednej strony, przereklamowa- 
na piatiletka z drugiej, brak pogłębie- 
nia umysłowego wytworzyły wśród 
młodzieży odpryski prądów, którebym 
nazwał nie sowieckiemi, lecz probolsze 
wickiemi, polegającemi na przesadze- 
niu na grunt polski zasadniczych pier- 
wiastków bolszewickiego ustroju go- 
spodarczego. Mamy tu na myśli grupkę 
występującą pod nazwą to Zespołu Pra 
cy, to Žagarow i grasująca w Legjonie 
Młodych, oraz Odrodzeniu. Rzecz na- 
turalna, że wobec tego pewna część 
młodzieży biorącej udział w ankiecie, 
musiała wyrazić pewne sympatje na 
niektóre pierwiastki bolszewickie. Za- 
znaczyć jednak należy, że olbrzymia 
większość zajęła wobec bolszewizmu 
stanowisko negatywne. 

Do pierwszej kategorji zaliczam je- 
<dnego z odrodzeniowców, który w od- 
powiedzi na ankietę pisze: w bolszewi- 

zmie widzę obok cech ujemnych także 

dodatnie. Np. zagwarantowanie możno 

ści pracy i minimum egzystencji. „Mi- 

Jjonowa rzesza liszeńców, ludzi pozba 

wionych prawa do kartek żywnościo- 
wych, których wytępienie leży w ce- 

iach rządu sowieckiego, nie korzysta 
z zagwarantowania minimum egzysten 
cji. Czy ustrój bolszewicki zabezpiecza 
pracę? Pozostaje to wielkiem  pyta- 
niem, do 1928 r. Rosja posiadała olbrzy 
mią ilość bezrobotnych. Forsowne u- 
przemysłowienie okręgu piatiletki było 
uwarunkowane w znacznej mierze temi 
kiedytami, jakie otrzymała Rosja od 
państw kapitalistycznych w:tym okre- 
sie. W 1931 r. przywóz do Rosji So- 
wieckiej wynosił 1.115 miljonów rubli, 
wywóz 811,2 miljonów, saldo ujemne 
293,8 miljonów rubli. W ten sposób Po 
sja sowiecka uzyskała w 1931 r. na 
swoje uprzemysłowienie 293 miljony 
rubli kredytu. Gdybyśmy przy ustroju 
kapitalistycznym posiadali napływ kre- 
dytów, to nie mielibyśmy też bezro- 
botnych, jak znikomą ich liczbę posia- 
«daliśmy w 1927 r. 

Przedstawiciel korporacji Conradia, 
słuchacz medycyny, pochodzący ze sfe 
ry nieinteligenckiej pisze, że zajmuje 

negatywne stanowisko względem ustro 
ju bolszewickiego, uznając, że ma zale- 
ty, jak teorja kolektywna, dodając, że 
jest w praktyce nie do przyjęcia, nie 
uwzlędnia bowiem tego, že kryterjum 
wskazań polityko-ekonomicznych jest 
ich możliwość zastosowania w życiu. 

Członkini Odrodzenia pisze, że uznaje 
w bolszewizmie „wartości wychowaw- 
cze, (rola jednostki w masie)". Praw- 
dopodobnie podoba jej się negacja in- 

dywidualizmu. Jako katoliczka jest prze 
ciwniczką stosunku bolszewizmu do 
teligji. 

Słuchacz prawa, lat 26 pochodzą- 
cy ze sfer niekulturalnych, uważa, że 
bolszewizm ,„ma w sobie sens i jako 
taki winiem mieć poczesne miejsce 
wśród innych nauk na uczelniach wyż- 
szych”. Bolszewizm w Rosji sowieckiej 

ze względu na to że Rosja plan całego 
ustroju państwowego ma i że go dosyć 
konsekwentnie z dość dobremi rezulta- 
tami realizuje — a inne państwa O u- 
strojach — wiadomych — przechodzą 
bardzo ciężki kryzys na całym froncie, 
wobec tego do ustroju bolszewickiego 
w Rosji sowieckiej mój stosunek jest 
dodatni““, 

Zacytowaliśmy dosłownie odnośne 
miesce w odpowiedzi, charakteryzują- 
ce poziom intelektualny słuchacza IV 
roku prawa, będącego na wydziale pra 
wa rok 6-ty. Mamy tu nierozróżnianie 
ustroju państwowego od ustroju go- 

zultaty bolszewizmu i zalecanie stu- 
djowania go jako wzoru. 

Słuchacz III roku fakultetu humani- 
stycznego ze sfery kulturalnej, z daw- 
nej rodziny ziemiańskiej, dziś sproleta- 
ryzowanej pisze: „jestem bezwzględ- 

nym wrogiem bolszewizmu. Ciekawym 

jest to, iż najwięcej zajmują się teorja- 

mi bolszewickiemi zajmują się wszyscy 

ci, którzy się nigdy z niemi nie zetknęli, 

nie odczuli na własnej skórze błogo- 

sławionych skutków regime'u sowiec- 

kiego, nie poznali bezpośrednio warto- 

ści kultury zachodnio-europejskiej. 
Zauważyłem, iż wpływy komunistycz- 

ne rosną nie wśród t. zw. młodzieży 

kresowej, rekrutującej się przeważnie 

z rodzin szlacheckich, pozbawionej dzi 

siaj ziemi ojczystej i będącej w cięż- 

kiem położeniu materjalnem, ale właś- 

nie wśród studentów z innych warstw, 

pozbawionych t. zw. kultury szlachec- 

kiej, co niewątpliwie osłabia odporność 

tychże studentów na wszelkie demago- 

giczne i szkodliwe wpływy, mimo, iż 

materjalnie nieraz mają się znacznie le- 

piej”. 
Pozostali członkowie ankiety a więc 

ogromna większość w stosunku do bol- 

szewizmu zajęli stanowisko negatyw - 

ne, wielu z nich wrogie „na podstawie 

własnych przeżyć i doznań, nienawi- 

dzę*, pisze słuchaczka uniwersytetu. 

Ustosunkowanie się do porozumie-- 

hia polsko-niemieckiego u członków an 

kiety jest związane ściśle z rozdwojem 

umysłowym każdego z nich. Mniej in- 

teligentni powtarzają utarte komunaty 
jak np. „Niemcy są urodzonym wro- 

giem Polski — młodzieniec lat 21 ia- 

kultetu humanistycznego, „zamiłowa- 

ny w sporcie, sztuce, filatelistyce. i po- 

lityce'. Zaznaczamy, że zamiłowanie 

polityczne postawione zostało na ostat 

niem miejscu, sport na pierwszem. „Do 

Niemców ustosunkowuję się wrogo, 

żaden porozumienie nie wyda rezulta- 

tow“ — tak zawyrokował członek kor- 

poracji „Conradia'*, słuchacz medycy- 

ny. Słuchaczka humanistyki, lat 23 nie 

wierzy w porozumienie polsko-niemiec 
kie. „Za głęboka jest w nas niechęć do 
Niemców, a w nich za wielka zachłan- 

ność. 
Na niektórych arkuszach ankiety 

rubryka stosunków polsko-niemieckich 
nie została wypełniona, wskutek tego, 

że zapytywany nie ma jeszcze skrysta- 

lizowanych poglądów na tę sprawę. 

Zwątpił on już w szablonowe, obecnie 

kursujące, lecz nie zaznajomił się do- 

statecznie z nowemi na stosunki pol- 

sko-niemieckie. Cały szereg odpowie- 

dzi wykazuje początek zwrotu opinii 

młodzieży w tej sprawie. „Należy kie- 

rować się rozumem, nie uczuciem. Być 

może, iż oparcie się o trójprzymierze, 
Polska, Francja, Niemcy najlepiej za- 
bezpiecza nas od niespodzianek”. — 
pisze słuchaczka trzeciego roku. 

„Współpraca z Rzeszą Niemiecką, 
a nawet przymierze byłoby nam bar- 
dziej na rękę, niż np. z Francją, poli- 
tyka, której nie zawsze idzie w parze z 
interesami Polski* — pisze słuchacz II! 
roku fakultetu humanistycznego, posia- 
dający specjalne zamiłowanie do nauk 
społecznych i gospodarczych. „Poro- 
zumienie polsko-niemieckie jest dziś 
koniecznością polityczną, blok państw: 
Francja, Niemcy, Polska daje nam du- 
že możliwości* — słuchacz prawa IV 
roku ze sfery kulturalnej, 

„Życie polityczne i ekonomiczne na- 
szego państwa wymaga już oddawna 
stanowczego zwrotu ustosunkowania 
sie politycznego do Niemiec“ — słu- 

chacz medycyny 6 roku, siery  inteli- 
genckiej! „Porozumienie potrzebne ale 
trudne opinja słuchacza medycyny ze 
sfery inteligenckiej ). 

Zdecydowanych zwolenników poro- 
zumienia wśród członków ankiety jest 
mniej więcej tyle со i przeciwników. 
Większość zajmuje stanowisko niezdv- 
cydowane spotykamy takie odpowiedzi 
jak „w stosunkach z Niemcami nie na- 
leży powodować się uczuciem lecz 
zdrową myślą polityczną”. 

Jeden z biorących udział w ankie- 
cie przedstawiciel „Myśli Mocarstwo- 
wej'' przysłał włościwie referat pro- 
gramowy, w którym wypowiada po- 
gląd o konieczności stworzenia bloku 
państw słowiańskich poza Rosją pod 

egidą Polski dla wytworzenia zapory 
przeciwko germanizmowi. Program ten 
jest oparty na nieznajomości stosua- 
ków współczesnych państw słowiań- 

spodarczego. Mamy wiarę w dobre re-skich i współczesnej linji ekspansji 

PARYŻ. PAT. — Wczorajsze poran 
ne naardy Francji i Anglji dotyczyły 
głównie sytuacji Austrji. Angla uważa, 
iż obecnie zadaniem państw gwaran- 

cyjnych, a mianowicie Francji i Włoch, 
jest pośpieszyć Austrji z niezbędną po 
mocą. ©, 

Francja byłaby do tego skłonna pod 

Czego żąda Francja od Austrii? 
PARYŻ. PAT. — Prasa daje wyraz 

zadowoleniu z powodu atmosiery, ja- 
ka otoczyła rozmowę Herriota z Mac 
Donaldem i na tej podstawie wycią- 
ga wnioski, że rozmowy te przyczynią 

się do powodzenia konierencji genew- 
skiej i lozańskiej. 

„Echo de Paris“ podkreśla, że oma 
wiano przedewszystkiem problem nad- 
dunajski. : 

  

Francja — zaznacza dziennik — 
skłonna jest udzielić większe części 
170 lub 100 milį. szyl., których domaga 
się Austrja, żąda jednak, ażeby spra- 
wa pożyczki była częścią ogólnego pla 
nu uzdrowienia kraów naddunajskich i 
uzależnia udział swój w tej akcji od 
przeprowadzenia przez Austrję poważ- 
nych reform i kategorycznego wyrze- 
czenia się Anschlussu. 

  

Hausner wraca do Ameryki 
LONDYN, (Pat). Siaiek „Cyrce- 

sheli“, mający na swym pokła- 
dzie Hausnera, spodziewany jest 
dziś lub jutro na wyspach Azor- 
skich. Hausner prawdopodobnie 
opuści „Cyrcesheli* na Azorach 

1 stamtąd odpłynie większym 
statkiem wprost de Nowego 
Yorku, zyskując w ten sposób 

110 — 12 dni. W tym wypadku 
"Hausner powrócić może do No- 
"wego Yorku 17 lub 18 czerwca. 

BOMBA W PARLAMENCIE WIEDEŃSKIM 
WIEDEŃ (PAT). — W poniedziałek 

rano — jak donosi „Die Stunde“ —— 
nieznany osobnik dokonał zamachu na 
budynek (parlamentu. [Do jednego z 0- 

okien rzucona była blaszana puszka, wy 

  

pelniona karbidem. Puszka eksplodowa- 
ła, nie wyrządzając jednak większych 

"szkód, Jedynie zostało rozbitych kilka 

szyb. 

warunkiem, że podjęta byłaby między 
naiodowa akcja odbudowy gospodar- 
czej i finansowej krajów naddunajskich, 
z które Austrja korzystałaby w pierw- 
szym rzędzie. 

Potwierdza się wiadomość, że Mac 
Donald w trosce o przywrócenie zau- 
iania, które jest podstawą odbudowy 
gospoarczej świata starać się będzie, 
aby wszystkie państwa, reprezentowa- 
ne w Lozannie, podpisały deklarację, 
zobowiązując się w niej do potrzyma- 
nia pokoju. 

W drodze do Genewy 
PARYŻ (PAT)., --- Herriot, Mac 

Donald, Simon, i Paul - Boncour od- 

jechali dziś o 11-ej do Genewy. Herriot 

przed odjazdem odbył z Mac Donaldem 

rozmowę, utirzymaną w tonie serdecz- 

nym. Premjer francuski oświadczył 

dziennikarzom, że przyjeżdżać będzie do 

Paryża w miarę tego, jak pozwalać na 

to będzie udział w obu konferencjach, 

GENEWA (PAT). --- Premjer Her 

riot, któremu towarzyszy Paul - Bon- 

cour, oraz sen. de Jouvenel, przybył w 

poniedziałek wieczorem do Genewy. --- 

witany przez licznie zgromadzoną pu- 

bliczność. Tym samym pociągiem przy- 

był premjer Mac Donald oraz minister 

Simon, 

  

Nowe dekrety prezydenta Rzeszy 
Zniesienie zakazu istnienia oddziałów hitlerowskich. — Dodatek do 

podatku dochodowego.—Podatek od soli. — Zniżka zapomóg 

BERLIN. PAT. — Nowe dekrety prezy- 
denta Rzeszy ukazać się mają już jutro wie- 
czorem. Dekrety w kwestjach politycznych 
przewidują zniesienie zakazu istnienia hitle- 
rowskch oddzałów szturmowych oraz innych 
organizacyj naodowo - socjalistycznych, znie 
sienie zakazu istnienia mundurów i zachowa 

dla bezrobotnych. 
nie kontroli ministerstwa spraw wewnętrz- 
nych Rzeszy nad organizacjami o charakte- 
rze wojskowym. 

Na podstawie tego dekretu oddziały sztur 
mowe będą musiały poddać się tylko forma 
ności złożenia statutu organizacyjnego. 

Dekret w kwestjach finansowych zmierza 

Olbrzymi pożar w berlińskim Luna-Farku 
BERLIN. PAT. — O godzinie I w 

nocy wybuchł w berlińskim Luna-Par- 

ku olbrzymi pożar. Wielki budynek re- 
stauracyjny, zbudowany niedawno, sta- 
nął nagle w płomieniach. Na miejsce 
wypadku przybył 8 oddział straży po- 
żarnej, ktre poczęły gasić ogień stru- 

mieniami wody. Pożar przerzucał się 
na coraz nowe zabudowania. Zajęła 
się również wieża wysokości 53 me- 
trów. Późnym rankiem udało się ogień 

stłumić. Z wieży pozostał tylko szkie- 
let żelazny, grożący zawaleniem się. 
Szkody materjalne ogromne. 

Katastrofa kolejowa na Wezewjuszu 
NEAPOL, PAT. Pociąg kolei, bie- 

gnącej dokoła Wezuwjuszu, wykoleił 
się na skutek złego funkcjonowania 
elektrycznej zwrotnicy,  przyczem 
przewróciły się trzy |wagony. Jedna 
osoba zginęła, 13 osób odniosło po* 

ważne rany. Przeprowadzone šledz- 
two wykazało zaniedbanie ze sirony 
zwrotniczego, naczelnika stacji i dró- 
żnika, których aresztowano. Stan kil- 
ku rannych, którzy doznali wstrzą- 
śnienia mózgu, jest groźny. 

Pracownicy sądowi — komuniści 
WARSZAWA, PAT. W dniu 13 

b. m. w Warszawskim Sądzie ОК- 
ręgówym rezpoczęła się гохрга- 
ws przeciwko kilkunastu oskar* 
żonym o należenie do partji ko- 
munistycznej i prowadzenie ak- 
cji wywrotowe]. 

Wśród oskarżonych są rów- 
nież pracownicy sądowi Stani- 
sław Szczot, pracownik biura 

orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
Henorata Szczotówna, jego Sio- 
Stra, urzędniczka archiwum Sądu 
Najwyższego, Wacław Makowski, 
urzędnik sekretarjatu „Najwyž- 
Szego Trybunaiu Administracyj- 
nego i Hąnna Golczówna, apli- 
kantka sądowa. |Rozprawie, Kktó- 
ra potrwą około tygodnia prze- 
wodniczy sędzia Posemkiewicz. - 

niemieckiej. Czy Bułgarja lub Jugosła- 
wja są zagrożone przez Niemcy, czy te 
dwa państwa posiadające nie do wy- 
równania antagonizmu z powodu Mace 
donji mogą należeć do jednego bloku. 
czy Czesi posiadający trzydzieści kilka 
procent ludności niemieckiej mogą 
pójść na koncepcję anti-niemiecką, 0- 
pierając się na Polsce, której uszczup- 
lenie ze względu na chęć graniczenia 
z Rosją stanowi zasadniczy postulat 
polityki czeskiej. Czy zresztą ów Drang 
nach Osten nie należy do przeszłości. 
Miejmy nadzieję, że to zainteresowanie 
sprawami polityki zewnętrznej, które 
pizejawia młodzież Mocarstwowa 
zmusi ją do studjowania objektywnych 
warunków poszczególnych państw, wa 

rvnków, od których uzależniona jest li- 
ща polityki międzynarodowej tych 
państw. : 

Ankieta zawierała pytanie odnośnie 
do Marszałka Piłsudskiego, otóż nale- 

žy stwierdzić z radością, że tylko jed- 
nej panienki stosunek do Marszałka 
Piłsudskiego był pełen uznania i ży- 
czliwości, natomiast kilku członków an 
kiety chce odróżnić jego osobę ой о- 
soby „obecnych rządów, a nawet 
„rządów pomajowych*. 

Władysław Studnicki. 

Sprostowanie. W niedzielnym artykule 
p. t. „Młodzież U.S.B. w świetle ankiety” 
mylnie wydrukowano nazwisko prof. Kory- 
but-Daszkiewicza, powinno zaś być prof. Ka- | 
raffa-Korbut. 

do wyrównania niedoboru budżetowego. W 
samym dziale zasiłków dla bezobotnych de- 
ticyt wynosi 400 miljonów mk. Dekret prze- 
widuje wprowadzenie nowego dodatku do po 
datku dochodowego w wysokości 1 i pół do 
6 i pół proc. ogólnej sumy, zwanego podat- 
kiem od zatrudnienia. Urzędnicy mają płacić 
stawkę w wysokości 1 i pół proc. 

Durgi podatek — od soli, w wysokości 
20 proc., który w czasie od 1 lipca rb. do 31 
marca r. przyszłego ma przynieść 40 miljo- 
nów mk. Trzeci — rozciągnięcie podatku 
obrotowego poniżej granicy 5 tys. mk. Dro- 
gą zniżki zapomóg dla bezrobotnych mają 
być osiągnięte oszczędności w wysokości 
około 520 miljonów mk. Zmieniony ma być 
również klucz podziała wydatków na zapo- 
mogi dła bezrobtnych, udzielane przez sa- 
morządy i Rzeszę. 

Samorządy przeznaczyć mają na ten cel 
680 miljonów mk. (przedtem 870 miljonów). 
Według doniesień prasy, budżet ma być а- 
stałony na sumę 8,2 miljarda po stronie do- 
chodów i wydatków. Będzie on zatem niż- 
szy od budżetu za rok 1931 o mniej wię- 
cej 1,200 miljonów mk. Nowy preliminarz 
budżetowy ma obowiązywać tylko od 1-go 
kwietnia i obejmie formalnie cały rok bud- 
żetowy a do 31 marca 1933 r. 

Podaje się do wiadomości, 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości 

publiczności plażą z 
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PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

  

terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 
piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

WILNO, MICKIEWICZA 4. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł, Mickiewicza i3, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja £ 
WIŁEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, juczewska 

WARSZAWA — Tow, Kojęgarnj Kul, „Ruch“, 

| EBOR DEET MECSTETPOZOWYCZ FZ TOREZZZZZOOAPWDSO CY DEE A TZAZCIW EE DZAK: KT ORDAZADAPZZZEĄ CET ROZOWE AACY OYZO DODY OZZA SZW RZZY DE O DKW PRYDZ ZOK DTDWZY OPPA, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stroaje 2-ej i 3.ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komiunikai z 
| stówisce, udiicki 16 p. krowie «abit wine GG. WODE ej a, В, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia owe į t 50 i A $) imkis p 

do miejsca, Tertniny druku mogą być is ch ros. drożej. Aduinistracja ale pczyjmuje zeotzejak 08 
miumeru dowodowego 20 gr, 

NIEŚCISŁE WIĄDOMSŚCI © WY- 
JEZDZIE MAR. PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA, 13. VI. (tel. wł.). 
Pisma wczorajsze doniosły o wyjez- 
dzie Marszałka Piłsudskiego do 
Brześcia Litewskiego, skąd miał się 
Marszałek Piłsudski udać do Wilna 
i Pikiliszek na kilkudniowy wypoczy- 
uek. Wiadomość ta jest mylną, wpraw- 
dzie Marszałek Piłsudski wyjeżdżał 
do D.O.K, IX w Brześciu w związku 
ze swemi sprawami wojskowemi jed- 
nakże nieobecność trwała jeden dzień. 
Od soboty Marszałek Piłsudski jest 
w Warszawie i jak się dowiadujemy 
w najbiiżsych driach nie zamierza 
nigdzie wyjechać. 

PREMJER PRYSTOR 
W BELWEDERZE 

WARSZAWA, 13. VI. (tel. własny). 
Dziś o godzinie 1 pp. udał się do 
Belwederu premjer Prystor i odbył 
tam z Marszałkiem Piłsudskim pó!- 
tora godzinną konferencję. Konieren- 
cja dotyczyła spraw bieżących i po- 
lityki rządu, 

Komitet Ekonomiczny  Mini- 
strów wobec nowego roku 

gospodarczego 
WARSZAWA: PAT. — W dniu 13 

bm. pod przewodnictwem p. premjera 
Prystora odbyło się posiedzenie komi- 
tetu ekonomicznego ministrów, na któ- 
rem rozpatrywane były między innemi 
sprawami bieżącemi wytyczne polityki 
zbożowej na rok 1932—33. 

Po omówieniu rezultatów dotyca- 
czasowej akcji komitet ekonomiczny mi 
nistrów postanowił stosować nadal, w 

okresie zbliżającego się nowego roku 
gospodarczego, w rolnictwie Środki, 
Których skuteczność wypróbowana zo- 
stała w ostatnich dwóch latach. 

Postanowiono utrzymać dotychcza- 
sową ochronę celną, kredyt zastawowy, 
zwrot ceł, zakupy interwencyjne i kon- 
centrację eksportu oraz sharmonizować 
akcję interwencyjną z planem realiza- 
cji i sposobem ściągania kredytów za- 
stawowych. 

REKTOR POLITECHNIKI 
WARSZAWSKIEJ 

WARSZAWA, (Pat). Rektorem Po- 
litechniki na rok akademicki 1932-33 
wybrany został profesor zwycz. bu- 
dowy maszyn i turbin parowych Wie- 
sław Chrzanowski. 

REWIZJA W DEUTSCHE BĄNK 
W KATOWICACH 

KATOWICE. (PAT). — Z polecenia 

prokuratora Sądu Okręgowego w Kato- 

wicach Tokarskiego przeprowadzono 

dzisiaj rewizję w Deutsche Bank w. Ka-. 2 

towicach. Wyniki tej rewizji trzymane 

są w tajemnicy, Rewizja, zarządzon 

na została w związku z malwersacjami 

w firmie „Oswag”. 

YYYYVYVYYYYYYYYYYYVYYYYYYVYYVYYYYTYYYVYTYYYTY 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

że w majątku Landwarowie 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

    
                     



Bapt 
Do kancelarji cywilnej p. Prezy 

denta Rzeczypospolitej, jak podaje pra 

sa, wplynąl osobliwy memorjał, podpi- 

Sany przez 57 cudzoziemców, prawie wy 
łącznie Anglików, odgrywających znaćz 

ną rolę w życiu politycznem. Memorjał 

ten w swej głównej części brzmi tak: 

„Panie Prezydencie! 
. Zwracamy z całym szacunkiem  u- 

wagę Pana Prezydenta na okrutne kary 
(!), jakim poddano 5-ciu pańskich lojal- 
nych poddanych (!), a mianowicie Alek 
sandra Mozolewskiego, Cyryla Prystu- 
piuka, Hilariona Hradyskiego, Jana Zda- 
niewicza i Platona Kościewicza. Młodzi 
c ludzie, którzy zawsze byli dobrymi o- 
bywatelami, zostali skazani na dłuższe 
kary więzienne, ponieważ zgodnie ze 

„smojemi przekonaniami, nie chcieli sę 
zgodzić na to, by zostać żołnierzami (!). 

Bezwątpienia zauważył Pan, że w na 
stępstwie ogólnej propagandy, prowa- 
dzonej od czasu wielkiej wojny na rzecz 
rozbrojenia i zniesienia wojny, przejawił 
się nowy duch i nowe koncepcje w ca- 
łym świecie, a w szczególności wśród 
młodej generacji (!). Jak można było się 
spodziewać, wynikło z tego nastawienie 
umysłów zdecydowanie przeciwne samej 
idei wojny, nastawienie, które coraz bar 
dziej uważa służbę wojskową za rzecz 
nie do przyjęcia i niemożliwą (!). Po- 
wstaje nowa generacja, która gotowa 
odnosić się z większem zauianiem do ro 
zumu i poczucia sprawiedliwości ogólno- 
ludzkiej, niż do siły wojskowej”. 
O co choodzi cudzoziemcom, troskli- 

wym o los pięciu „poddanych p. Pre- 

zydenta I. Mościckiego? Dlaczego właś- 
nie ci pólscy „amtymilitaryści* dozna 
li takiego poparcia ze strony ludzi, któ 
rzy Polską wogóle nie bardzo się inte- 
resują ? 

Sprawa się wyjaśniła prędko. Pięciu 
dezerterów polskich, których sąd ukarał 
aż za łagodnie za dezercję z szeregów 
armji, — są baptystami!.. 

Wiadomo było dotąd powszechnie, iż 

ta sekta jest szczególnie mile widziana 
i popierana przez bolszewików; nikt je- 
dniak nie zdawał sobie sprawy z tego, 
jaką sympatją cieszą się i jaką na Za- 
„chodzie są otaczani opieką polscy . ba 

ptyšci. 
Zuchwały, żeby nie powiedzieć mo- 

cniej, memorjał opiekunów polskich sek 
ciarzy może oburzyć każdego, powinien 
jednak nietylko oburzać, lecz i zbudzić 
czujność. 

Tymczasem cóż my wiemy nietylko © 

stosunkach baptystów z zagranicą, lecz 
© mich samych, — o ich. działalności w 

"Tymczasem cóż my wiemy nietylko 

o stosunkach” baptystów i zagranicą 
iecz o nich samych, — o ich działalno- 
ści w Polsce, o ich nauce wreszcie? 

W porę więc przychodzi nam z po- 

mocą Życie Parafjalne, sympatyczny 
miesięcznik parafji Świętojańskiej w 
Wilnie, umiejętnie redagowany przez 

—wiecle zasłużonego w dziele krzewienia 
oświaty ks. proboszcza Stanisława Mił- 
kowskiego. Właśnie w ostatnim nume- 
rze tego miesięcznika znajdujemy arty- 
kuł pt. „Sekta baptystów", w którym 

„czytamy: iz 

Sama nazwa „baptyści* pochodzi od 
łacińskiego wyrazu „baptosmus”, co zna 
czy — chrzest, gdyż baptyści kładą na- 
cisk na chrzest dorosłych przez zanurze- 
nie; za pomocą tego. chrztu, wedle bap- 
tystów, „Bóg w uroczysty sposób daje 
wierzącym zapewnienie, że ich grzechy 
zostały przez Jezusa Chrystusa odpuszczo 
ne, że odtąd uważa je za swe dzieci i 
ma w nich upodobanie". Pierwszy zbór 

* baptystów w Polsce zorganizował God- 
frid Alf, kantor i nauczyciel wiejski w 
Adamowie, w 1828 roku. Początkowo 
ruch baptystyczny szerzył się głównie 
między ludnością niemieckiego  pocho- 
dzenia, później zaczęli do niego przystę 
pować ludzie, zamieszkujący ziemie Foi 
ski, ulegli w bardzo silnym stopniu kie- 
runkowi judaistycznemu, inaczej nazy- 
wanemu żydującemu. Dziś u nas przed- 
stawicielem ich jest Żyd z Ukrainy, na- 
zwiskiem Gitlin. Jest on obywatelem Sta 
nów Zjednoczonych, stale przebywa w 
Warszawie przy ulicy Ogrodowej Nr. 53, 
gdzie też znajduje się główny ośrodek 
baptystów w Polsce. s: 

Baptyści oprócz nauki o chrzcie do- 
„rosłych rozszerzają mrzonki, odnoszące 
się do powtórnego przyjścia Chrystusa 

  

yści 
Pana na ziemię. Według nich Mes 
jeszcze nie przyszedł, Jezus Chrystus 
jest według nich tylko „prorokiem wy- 
branego narodu', którym to narodem nie 
jest nikt inny, tylko Żydzi. Według ich 
nauki należy się spodziewać, że Me- 
sjasz dopiero przyjdzie i jako król ży- 
dowski założy potężne państwo na zie- 
mi ze stolicą w Jerozolimie, skąd przy 
pomocy Żydów będzie rozporządzał ca- 
cym światem. Jednak są pomiędzy bap- 
tystami i atcy, którzy uważają, że właści 
wy Mesjasz już przyszedł, a godność tę 
przyznają Chrystusowi, ale wierzą tak- 
że, że przyjście Mesjasza będzie  ро- 
wtórne, celem udoskonalenia założonego 
już przez siebie królestwa, w którem żyć 
będą tylko prawdziwi chrześcijanie, po- 
chodzący z narodowości żydowskiej. w 
obecnem chrześcijaństwie baptyści ze 
swym przewodnikiem Gitlinem na czele 
dzielą ludy chrześcijańskie na dwie czę 
ści: na prawdziwych chrześcijan i nie- 
prawdzwych. Prawdziwymi są, jak już 
powiedziane, Żydzi — chrześcijanie, któ 
rzy już od samego urodzenia są miły- 
mi Panu Bogu przedewszystkiem dlate- 
go, że rasowo przynależą do narodu ży- 
dowskiego. Fałszywymi zaś chrześcija- 
nami są wszyscy wyznawcy Chrystusa, 
którzy są pochodzenia nieżydowskiego, 
i tacy noszą u nich nazwę „chrześcijan 
pogan*; do nich przedewszystkiem nale- 
żę katolicy. Cała ta nauka powstała dzię 
ki fałszywemu tumaczeniu Pisma świę- 
tego. 

Według baptystów w przyszłem ty- 
siącletniem królestwie Bożem będą praw 
dziwi chrześcijanie Świętymi. Nie będą 
już oni grzeszyli, i dlatego zostanie znie- 
sione wszelkie prawo, wszelka władza 
ludzka, nie będzie żadnych grzesznych 
maiżeństw, przedewszystkiem zaś co 
według nauczania baptystó i 
szę, zostanie zniesiona wszelka własność 
prywatna. W miejsce tych pogańskich 
urządzeń, jakimi są społeczeństwa, opar- 
te na prawie, święci baptyści w przy- 
szłem tysiącleciu wprowadzą wspólność 
żon i majątku oraz prawo Boże, zapi- 
sane w sercu każdego człowieka przez 
samiego Boga. 

Oprócz nienawiści do  duchowień- 
stwa główną nienawiść baptyści — tak 
samo jak i protestanci — skierowują 
przeciwko Stolicy Apostolskiej, zwłasz- 
czą zaś przeciwko Ojcu świętemu. Nau- 
ka baptystów — sama w sobie mętna— 
dała początek w swym dalszym rozwo- 
ju licznym sektom i herezjom baptysty- 
cznym. Wiele z nich jest takich, które 
— czy to pod wpływem religii maho- 
metańskiej, czy też wskutek innych przy 
czyn — uważają, że człowiek, rodząc 
się, już jest zgóry przeznaczony do nie- 
ba czy do piekła. Według tej niedorze- 

cznej nauki baptystów, jeśli ktoś jest 

przeznaczony do piekła, to nic mu nie 

pomoże, choćby prowadził życie bardzo 

przykładne i świątobliwe; także samo 

się dzieje i z przeznaczonymi do zba- 

wienia. Czowek taki, jak uczą bapty- 

ści, może żyć w największej rozpuście, 

jednak o swe zbawienie może być zu- 

pełnie spokojny. Widzimy stąd łatwo, że 

podobna nauka, niby wyzrająca zasady 

Chrystusowe, z nauką boskiego Zbawi- 

ciela stoi w bezwzględnej sprzeczności. 

Bo jeśli Chrystus Pan wciąż napomina 

wszystkich, nie robiąc najmniejszego wy 
boru, czy kto jest grzesznikiem, czy nie, 

żeby dążył przez Świątobliwe życie do 

celów nadprzyrodzonych, do nieba, to 

tutaj usiłowania i dążność człowieka do 

doskonałości całkowicie się przekreśla. 

Natika powyższa, obiecując wyznawcom 
swym panowanie w Królestwie Chrystu- 
sowem, zrodziła w ich duszach wielki 
fanatyzm religijny, który u przodków 
ich, anabaptystów, okazał się w 16-ym 

wieku w czasie wojny chłopskiej. Wtedy 

to anabaptyści dążąc do założenia Kró 

lestwa hrystusowego na ziemi, wspólnie 
z luteranami rozpoczęli krwawe prześla- 
dowanie wszystkiego tego, co jest kato- 
lickie. W szczególniejszy sposób działał 
ność swą zaznaczyli w mieście niemiec- 
kiem Monasterze, położonem w Westfa- 
ji. Tam, zniszczywszy strasznym terro- 
rem i prześladowaniem katolicyzm, zało 
żyli ówcześni baptyści nowe królestwo 
Chrystusowe, które nazwali „Nowym Sy 
jonem*. R. 

Wprawdzie współcześni nam baptyści 
nie występują jawnie z tak  bolszewi- 
ckiemi hasłami, jak ich przodkowie, lecz 

kach swoich nauka współczesnych vap- 

tystów jest jednakowo zgubna. Naogół, 
program działania pabtystów dąży do 
zniszczenia ustroju państwowego, a za- 
prowadzenia jakiegoś bezrządu. 

"Teraz netrudno będzie zrozumieć, 
dlaczego właśnie sekta baptystów cie- 
szy się taką sympatją na Wschodzie i 

   
    

       

„Współczesna Kuitura polska" 
_Cudzysłów w tytule jest podwójnie 

potrzebny: raz — na zaznaczenie, iz 
chodzi o pewne dzieło, które ma taką 
właśnie nazwę, po drugie zaś — ze 
względu na to, że w tej „Kulturze na- 
sza biedna kultura wygląda, pożal się 
Boże, jak niewesoło!... : 

Ale — nie odrazu do wniosków о- 
statecznych. 

Dwaj profesorowie Uniwersytetu 
Poznańskiego — dr. Antoni Peretiatko- 
kowicz i dr. Michał Sobeski, powzieli 
szczęśliwą myśl wydania dzieła, któ- 
reby odźwierciadlało stan współczes- 
nej kultury polskiej. Nie czas obecnie 
na syntetyczne ujęcie wciąż się kształ- 
tującej, drgającej życiem kultury pol- 
skiej dnia dzisiejszego; to też inicjato- 
rzy — całkiem słusznie i trainie — po- 
stanowili udzielić głosu bezpośrednio 
tej kulturze w osobach jej twórczych 
reprezentantów; uczonych, literatów, 
artystów. 

Księga więc miała być encyklope- 
dją biograficzną, zawierającą sylwetki 
wszystkich wybitnych jednostek pol- 
skich i odtwarzającą w ten sposób wy 
siłek kulturalny całego narodu. 

Pomysł doskonały. 
Wykonanie tego pomysłu nie nale- 

żało do zadań łatwych, przedewszyst- 
kiem ze względu na konieczność usta- 
lenia jakichś ściślejszych granic. Ko- 
go zaliczyć „do reprezentantów kultury 
polskiej?... Uczonych, literałów i arty- 
stów? Ale czy poza temi grupami nie- 

ma już ludzi, wpływających na kształ- 
towanie się kultury polskiej?... Jeżeli je 
dnak ograniczyć się do tych trzech 
grup, to w jaki sposób wydobyć i u- 
trwalić nazwiska wszystkich osób, twór 
czo pracujących w wymienionych dzie- 
dzinach?... 

Z uczonymi sprawa jest łatwiejsza, 
gdyż grupują się oni około wyższych 
uczelni oraz naukowych stowarzyszeń, 
ale jak znaleźć wszystkich literatów i 
artystów — plastyków, muzyków, śpie 
waków, aktorów?... 

W jaki sposób proiesorowie Pere- 
tiatkowicz i Sobeski dali sobie radę z 
literatami i artystami (właściwie nale- 
żałoby powiedzieć: dlaczego nie dali 
sobie rady), — trudno wywnioskować. 

Natomiast z uczonymi załatwili się 
w sposób bardzo pomysłowy. O tem 
sami piszą we wstępie. 

W dziale nauki przyjęliśmy w celu więk- 
szego objektywizmu, kryterja formalne, umie 
szczając wszystkich profesorów i docentów 
tych wyższych zakładów naukowych, które 
cdróżniąja kategorję profesorów i docentów 
od innych wykładających. Pozatem uwzględ 
niliśmy członków towarzystw naukowych, ©- 
partych na zasadzie korporacji, a mianowicie 
Pol. Akad. Umiejętności w Krakowie, Tow. 
Naukowego w Warszawie, Tow. Naukowego 
we Lwowie i komisyj naukoych Poznańskie- 
go Tow. Przyjaciół Nauk. 

Łatwo sobie wyobrazić jakie były skut 
ki tego „objektywizmu* panów profe- 
sorów, którzy poza „profesorami i do- 
centami nie zauważyli naukowców cho 
ciażby w bliskich szeregach asysten- 
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Ex-tosarz Qilhelm nie myśli o tron 
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NATOMIAST KRONPRINTZ NIE REZYGNUJE Z NADZIEI 
BERLIN. PAT. Korespondent 

„Sunday Chronicle* uzyskał wywiad 
z byłym cesarzem Wilhełmem il, który 
oświadczył, że bezwarunkowo nie liczy 
na swój powrót na tron. Zapytany, czy 
były kronprinz ma widoki zostania pre, 
zydentem Rzeszy, Wilhelm odparł: 

„Oceniam w pełni popularność me 
go syna, lecz nie sądzę, aby rozwinął 
os większą aktywsość w polityce, niż 
to czyni: w ostatnich czasach'. 

W ciągu ostatnich: dwu dni odbył się 
w Berline zjazd korespondentów euro- 
pejskich jednego z największych amery 
kańskich koncernów prasowych, Kores- 
pondenci koncernu, działający w  roz- 

maitych stolicach Furopy zostali 
zwani do Berlina przez przybyłego spe- 
jalnie w tym celu szefa koncernu Stee- 

la w związku z pogłoskami o rewolucji 

we-' 

i przewrocie monarchistycznym w 

Niemczech jakie zostały rozpowszechnio 
ne w ostatnich dniach w Ameryce i w 

Anglji. 
Jak się okazało, wszelkie pogłoski o 

przewrocie w Niemczech nie były praw 
dziwe. 

Steel wraż z wezwanymi korespon- 
demtami koncernu zamierzali jednak wy 
korzystać pobyt swój w! Niemczech w 
celu otrzymania informacji o mają- 
cych nastąpić w Niemczech wydarze- 
miaćh od b. Kroniprinza (Wilhelma, któ- 
ry mieszka nia zamku w Oleśnicach. 

'Telegraficzna prośba dziennikarzy 
amerykańskich do b, Kronprinza o u- 
dzielenie wywiadu dla prasy amerykań- 
skiej została załatwiona odmownie. 

Charakterystyczne, że depesza ame- 
rykańskich dziennikarzy wysłana zosta- 

Zgon zasłużonej pianistki 
HAGA, (Pat). Zmarła tu w wieku 

lat 70 Natalja Janota, polska piani- 
stka, która przed kilkudziesięciu laty 
cieszyła się sławą europejską. Była 
ona córką Janoty, pianisty, u którego 
uczył się Paderewski, Swego czasu 
$. р. Janota była nadworną pianistką 

Niezwykłe samobójstwe 
NOWY YORK (PAT). --- Z wysp 

Hawajskich donoszą o niezwykłem po-- 
pełnionem tam zabójstwie i samobój- 
stwie. Uczeń gimnazjum Nunes zapro- 

wadził na wulkan Kilaue pannę Marge- 

w Berlinie następnie pianistką na 
dworze angielskim. Wydała ona w 
w swoim czasie kilka nieopnblikosta- 
nych utworów Chopina, które posia- 
dała wśród swych pamiątek. Janota 
posiadała liczne ordery, nadane jej 
przez różnych panujących. 

ritę Emios, w której się kochał i która 
odrzuciła jego propozycję małżeństwa, 
zastrzelił ją i potem rzucił ciało do 
krateru, gdzie następnie wskoczył. 
ba,lawtrecicdLpmiJ 
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DBAj O WYGODĘ, — 
NIE BIERZ Z $OBĄ GOTÓWIKI, 
WYJEŽDŽAIĄSC NRA LATO 

KAŻDY URZĄD POCZTOWY WYPŁACA PIENIĄDZE 
Z KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWEJ P. K. O. 
  

      

  - — 
МЕСН WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ZYLY O)- 
CZYZNY, NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
Złóż grosz ma „Fundusz Szkołnictwa zagranicą *, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 
YYYYYYYYYYYYYYVYYYVYVYYVYVYYYYYYYYYYYYVYTYVYYYYYYYTYYYVYYYYYVYYYYVYTYYYVYTYTVYVVYYVYYVYT" 

Zachodzie. 

Jednym przecież dogadza dążenie sek 
ciarzy do zniszczenia państwowowości, 
a przedewszystkiem uchylanie się od 
służby wojskowej; drudzy, mając ze 
względu na swe pochodzenie wszelkie 
kwalifikacje na „prawdziwych chrześci 

tów i którzy całkowicie zignorowali 
istnienie sekcyj naukowych Tow. Przy 
jaciół Nauk w Wilnie!.. 

Niekompletność i wielka dowol- 
ność w ustalaniu kwalifikacyj ludzi, ma 
jących reprezentować współczesną kul 
turę polską, — jest pierwszą zasadni- 
czą wadą omawianej publikacji, wadą 
nie największą zresztą, bo prawie nie- 
uniknioną (nie w tym stopniu, natu- 
ralnie!) 

Drugą wadą jest nierówna granica 
w czasie. Jaki moment odźwierciadła 
„Współczesna kultura“? Możnaby by- 
ło spodziewać się, że dane są dopro- 
wadzone do dnia 1-I 32 r. Temu jed- 
nak zaprzeczają informacje o szeregu 
osób. Dr. St. Cywińskiego, który jest 
docentem od r. 1929, w księdze niema 
wcale, brak prof. O. Chomińskiego, 
który korzysta z urlopu; proiesorowie 
T. Modelski i St. Pigoń, figurują jako 
proiesorowie Uniwersytetu Wileńskie- 
go; o dr. W. Borowym nie mówi się, iż 
drugi rok ma wykłady w Londynie... 
Wszystko to wskazywałoby na to, iż 
księga odtwarza stan z przed dwóch 
lat, ale tytuł profesora U.$.B. przy na- 
zwisku dr. M. Kridla, który ma w przy- 
szłym roku akademickim rozpocząć wy 
kłady na naszym Uniwersytecie, dowo- 
dzi, że uwzględnia się i stan z roku 
bieżącego. O tem zresztą wyraźnie mó- 
wią uzupełnienia, w których m. in. znaj 
dujemy wiadomości o śmierci w bieżą- 
cym roku szeregu wybitnych jednostek. 

Ale i tę wadę dzieła można po- 
traktować dość pobłażliwie wobec naj- 
;główniejszej i wprost fantastycznej, 

jan“, przychylnem okiem spoglądają 
na tych, którzy oczekują Mesjasza, ma- 
jącego założyć potężne państwo żydow- 

skie. 

Na sertę baptystów, w Polsce nale- 
ży zwrócić baczną uwagę. wz, 

  

bo dotyczącej metody opracowywania 
notatek bio-bibljograficznych. 

Niezawodnie i pod tym względem 
nasuwają się różne trudności i wątpli- 
wości, ałe zasadniczo sprawa podob- 
nych notatek dawno już została rozwią 
zana w różnych encyklopedycznych wy 
dawnictwach, które zwykle podają tyl- 
ko materjał najgłówniejszy, odsyłając, 
jeżeli jest sposobność, do źródeł szcze- 
gółowych. 

Rzecz jasna, iż pisząc np. 0 A. Brii- 
cknerze, nie można podać całej bibljo- 
gratji jego prac, wynoszącej przeszło 
tysiąc pozycyj, ale wystarczy tylko dać 
krótki zarys biograficzny, wymienić pa 
rę monografij uczonego i odesłać czy- 
telnika do księgi pamiątkowej ku czci 
wiełkiego uczonego, gdzie są zawarte 
najściślejsze dane. 

Otóż wydawcy Kultury zastosowali 
całkiem niepraktykowaną metodę zbie- 
rania materjału, a mianowicie po zakwa 
lifikowaniu (w jaki sposób?) poszcze- 
gólnych ósób zwracali się do nich z 
prośbą o nadesłanie informacyj o ich 
życiu i pracy; kto nie nadesłał odpo- 
wiedzi, ten w księdze może najwyżej 
znaleźć własne nazwisko i adres, poza- 
tem ani słówka! 

Metoda taka, w stosunku do osób 
mniej znanych, jest uzasadniona, nato- 
miast w stosunku do ludzi o nazwi- 
skach opromienionych sławą, jest abso 
Jutnie niedopuszczalna. W księdze pod 
tytułem „Współczesna kultura polska”, 
w dzele, opracowywanem przez dwóch 
profesorów uńiwersytetu, nie znajdzie- 
my wzmianek o pracy takich uczonych, 

la pod adresem: An die Kaiserliche Ho- 
heit Kronprinz Wilhelm — odpowiedź 
zaś odmowna zaopatrzona była w pod- 
pis: Kronprinz Wilhelm..., 

Niezrażeni odmową dziennikarze u- 
dali się jednak do Oleśnicy, rezydencji 
b. Kronrinza, — mie zostali mimo to 
przyjęci na zamku, 

Od najbliższego otoczenia jednak b. 
Kronprinza dziennikarze amerykańscy 

dowiedzieli się o zamiarach syna Wil- 

helma i jego zajpatrywaniach na wyda 

rzenia aktualne w. Niemczech. 
Z wiadomości tych należy wywnio- 

skować, że b. Kronprinz wyczekuje wy 
ników: wyborów, i — jak oświadczył — 
do tego czasu nie należy oczekiwać ja 

kichkolwiek poważniejszych zmian w 

Niemczech. O zamaćhu i rewolucji nie 
może być również mowy, Według Kron- 
prinza wypadki w Niemczech rozwijają 

się zupełnie normalnie w kierunku pra- 

wicowej dyktatury, jaka ma miejsce w 

całym szeregu innych krajów europej 

skich. 
Z wynurzeń otoczenia b. Kronprinza 

wobec dziennikarzy ameryk: 
na jednak wywnioskować, że b. Kron- 
prinz pewny jest co do tego, że adegra 

jeszcze w Niemczech bardzo poważną 

rolę... . z 

BET ISM ISTAT 

WYSTAWA PROPAGANDOWA 

  

, SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 
Często słyszymy  utyskiwania, a 

szczególnie w dobie obecnego przesiie- 
nia gospodarczego że społeczeństwo na 
sze charakteryzuje się nadmiarem nie- 
tachowej inteligencji, posiadającej wy - 
sokie aspiracje, lecz nader nikłe kwali- 
fikacje ku temu, by z widokami na po- 
wodzenie stanąć do „wyścigu pracy”, 
który nastąpił po czasach „wyścigu że 
laza i krwi". 

Naczelne władze oświatowe nie 
przeoczyły tego zjawiska i, jak wiemy 
z wielokrotnych enuncjacji przedstawi- 
cieli rządu, postanowiły otoczyć szcze- 
gólną opieką szkolnictwo zawodowe, z 
drugiej zaś strony zwrócić uwagę społe 
czeństwa na konieczność skierowania 
znaczniejszej części młodego pokolenia 
do szkoły, dających zasób ścisłych ta- 
chowych wiadomości, tak niezbędnycii 
do pracy na polu gospodarczem. 

Soliaryzując się całkowicie z tem 
stanowiskiem, musimy z uznaniem po- 
witać inicjatywę pana Kuratora Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego, który za- 
rządził zorganizowanie specjalnej Wy- 
stawy Propagandowej Szkolnictwa Za 
wodowego. Zadaniem wystawy, która 
będzie się mieścić w głównym pawilo- 
nie Targów Północnych w ogrodzie Po 
bernardyńskim (otwarcie nastąpi w 
dniu 19 bm. o godz. 16-ej) jest zobra- 
zowanie organizacji, zadań, metod nau 
kowych i wyników pracy wszystkich 
szkół zawodowych, istniejących na te- 
renie okręgu, a więc — technicznych, 
rzemieślniczych, przemysłowych, han- 
dlowych i agrotechnicznych. 

Jak się dowiadujemy, reprezentowa 
ne na wystawie szkoły nie ograniczą 
się do pokazu eksponatów, lecz orga- 
nizują szereg referatów i pogadanek, 
mających na celu wszechstronne za- 
znajomienie kół zainteresowanych tak 
z przewodnią ideą szkolnictwa zawo- 
dowego, jak ze szczegółami, dotyczą- 
cymi każdego typu szkoły oraz udzie- 
lenie wszelkich niezbędnych, a intere- 
sujących ogół informacyj. Nie wątpi- 
my, że społeczeństwo nasze żywo za- 
reaguje na skierowany do niego apel i 
pośpieszy wykorzystać tak blisko ob- 
chodzącą go i doniosłą w skutkach ini- 
cjatywę. 

jak Curie-Skłodowska i A.  Briickner, 
takich literatów, jak W. Berent, W. Gą 
siorowski, A.  Grzymała-Siedlecki, |. 
Kaden-Bandrowski, Z. Przesmycki, M. 
Rodziewiczówna, K. N. Rostworowski, 
L. Staff, A. Strug i w. in.!.. 

„Nie nadesłał odpowiedzi* — oto 
wszystko, czego się można dowiedzieć 
o tych ludziach w dziele, mającem być 
zwierciadłem współczesnej kultury pol- 
skiej!... 

Zwracanie się do Briicknera czy Cu- 
1ie-Skłodowskiej z prośbą o iniorma- 
cje o ich życiu i pracy jest prawdzi- 
wym nietaktem; jeżeli to robią pro- 
fesorowie uniwersytetu, staje się to 
skandalem; gdy aaś ci profesorowie, 
jakgdyby nic nie wiedząc o wielojęzy- 
cznej literaturze «na temat życia i 
dać o nich żadnej notatki, zaczyna 4% 
prac tych genjalnych ludzi, nie mogą 
wyglądać na tak złośliwą karykaturę 
współczesnej naszej kultury, że trzeba 
tylko ręce załamać!... 

Jednostki nieraz najsławniejsze i 
wobec kultury polskiej najbardziej za- 
służone zostały przez panów  proieso- 
rów Peretiatkowicza i Sobeskiego sro- 
dze ukarane za nieodpowiadanie na 
ich uprzejme listy, ale czy ta kara nie 
spadnie jak bumerang na głowy. wy- 
dawców, — to pytanie! 

Z tem wyczekiwaniem odpowiedzi 
zdarzały się nawet wypadki wręcz ko- 
miczne. Tak np. „nie nadesłali odpo- 

wiedzi“ docent Chałasiński i prof. Pol- 
lak, obaj z Uniwersytetu Poznańskie- 
got... A więc zamiast tego, żeby o tych 
vczonych zasięgnąć informacyj w od- 

ZLOT HARCERZY ZIEM 
WSCHODRKICH 

W niedzielę dnia 19 bm., o godz. 
20-ej na terenie województw  Wileń- 
skiego i Nowogródzkiego zapłoną ogni 
ska zwołujące harcerki i harcerzy na 
Zlot pod Wilpem. 

W tym dniu we wszystkich mia- 
stach i wsiach, gdzie istnieją drużyny 
harcerskie odbędą się przemarsze dru- 
Żyn przez miasto zakończone ogniska- 
mi harcerskiemi. 

Od rana dn. 23 czerwca b. r. za- 
czną przybywać do Wilna drużyny har 
cerek i harcerzy, aby wziąć udział w 
Zlocie ku uczczeniu 20-lecia Harcer- 
stwa pod Wilnem. 

« Dnia 26 czerwca nastąpi uroczyste 
otwarcie Zlotu w obecności przedsta- 
wicieli władz i społeczeństwa, które tłu 
mnie statkami autobusami łub też „per 
pedes apostolorum* wyrusza w tym 
dniu do obozów harcerskich. 

URCZYSTOŚCI KÓNKGRESU DU- 
BLIŃSKIEG8 PRZEZ RADIO 
Wszelkie uroczystości Kongresu Eu- 

charystycznego w Dublinie będą trans 

mitowane przez nową wielką radjosta- 

cję irlandzką w Dublinie. Specjalnie 
godne  zanotowania są  transmi - 

2 sje uroczystego otwarcia Kongresu we 

środę 22 czerwca o godz, 3ej po połud- 
niu oraz pontyfikalnej mszy, która 
odjprawiona będzie w Phoenix Parku w 

niedzielę 26 czerwca o godz. lej po po- 
ludniu. 

Nowa stacja dublińska pracować bę- 
dzie w czasie Kongresu z siłą 60 kilo- 
watów na fali 413 mtr. (725 K, C.). 

CZASOPISMA 
Światowid — Nr. 24 Lajkonik w Krako- 

wie, gen. Sikorski w Warszawie, atak gazo- 
wy w Tarnowie, wyścigi w Ław Po= 
zraniem. Piorun poraził w Wa pięć 
osób. Jan Bułhak zapomocą prześlicznej fo- 
tografji pociąga czytelnika do Świtezi, autor 
tekstu do tej fotografjj odpycha  Świtezi 
beznadziejnie bezbarwnym, choć pretensja- 
nalnym stylem informacyjnej notatki. 

Bruno Winawer entuzjazmuje się „epoką, 
ciekawszą niż romans kryminalny; Feliks 
Dangel poluje na sarny... 

Ster — Nr. 5. Numer bardzo przyjemny, 
dobrze zbudowany, starannie wydany, 
cały został poświęcony zagadnieniom krajo- 
zrawczym. P. Znamierowska — Priifferowa 
dała treściwy kwestjonarju etnograficzny, 
wskazując, co można przywieźć z wakacyj i 
świąt. Ten kwestjonarjusz jednak może na- 
Jeżałoby uzupełnić małym artykułem, szerzej 
rozwijającym myśli, zawarte w ostatnim roz- 
dziale? O szopce, jako temacie robót ręcz- 
nych ciekawe uwagi wypowiada p. Bodziń- 
ski. O projektach pomnika Mickiewicza pod 
niezgrabnym tytułem „Mickiewiczowi -- Na- 
ród — w Wilnie" pisze jakiś wiełkolud, wo- 
bec którego zwykli śmiertelnicy muszą wy 
glądać, jak komary. O projekcie Madeyskie- 
go pisze ten olbrzym tak: „W większych roz 
miarach doskonały pomniczek ogrodowy, al- 
bo przycisk na biurko“!... Jezu” Chryste!... 
Temu panu nawet model obecny nie wystar- 
ста na przycisk, chce powiększenia... 

Zamiast gawędy redaktora — ciekawe 
(ale czy samodzielne?) uwagi uczniów V kl. 
gimn. O.O. Jezuitów na temat czasopisma 
dla młodzieży. Korekta zeszytu, wbrew tra- 
dycjom, całkiem dobra. 

  

    
     

   

  

  

    

W sobotnim „Kur. Wil.* ukazało się 
oświadczenie p. Okulicza, iż rzekomo 
wiem, że sprawa polemiki znajduje się 
w rękach władz BB. Udałem się w so- 
botę rano do sekretarjatu BB zapytać 
się, czy to prawda, ale przedewszys!- 
kiem wyjaśnić od kiedy p, Okulicz po 
czuwa się do uprawnienia wydawania 
komunikatów imieniem „władz BB 
skoro do tych władz BB oddawnia już 
mie należy. W sobotę wieczór otrzyma- 
łem > Druskienik list od p. Abramowi- 
cza, w którym Prezes Regjonalnego Ko- 
ła Jedynki proponuje nam zawieszenie 

polemiki, W imieniu „Słowa* wysłalem 
odpowiedź —przychybną. Tymczasem 
„Kur. Wil“ w następnym, niedzielnym 
N-rze przyniósł nowe listy t nowe w 
nich fałsze, których ż przyczyn wyłu- 
szczonych nie prostuję. St, M. 

powiednich dziekanatach, wydawcy, — 
koledzy tych profesorów, woleli ośmie- 
szyć (kogo?) notatką: „nie nadesłał 
odpowiedzi“. 

Wśród osób, które odpowiedzi nie 
nadesłały, lecz zostały z nazwiska wy- 
mienione w księdze, uwagę zwraca... 
znakomity pianista wirtuoz... Aleksan- 
derUniński!!!! 

To już zakrawa na kpiny!.. I cóż za 
szczęście, że utalentowany rosyjski 
Żyd, stale podczas konkursu chopinow 
skiego występujący jako przedstawi- 
ciel rosyjskiej emigracji, — że p. Uniń- 
ski nie ogłosił zagranicą listu dwóch 
polskich profesorów, wzywających go 
do reprezentowania polskiej kultury!.. 

To dopiero byłaby uciecha!.. 
Osoby, które nie nadesłały odpowie- 

dzi, znalazły się jednak w szczęśliw- 
szej sytuacji, niż te, które odpowie- 
działy. O tamtych przynajmniej nie mó 
wi się nie, o tych — najczęściej poda- 
ją dość bałamutne wiadomości. 

Te bałamuctwa mają podwójne źró 
dło: z jednej strony sami reprezentanci 
kultury polskiej nieraz upiększali swe 
życiorysy, z drugiej widocznie p. magi- 
ster A. Wigura, bezpośredni wykonaw 
ca zleceń profesorów, z podanego i14- 
teriału robił notatki dość humorysiycz 
te. choć nie zawsze inteligentne. 

Pewne autorskie „rozmijwie się Z 
prawda“ zaznaczyło się w wykazaniu 

kwalifikacyj naukowych niektórych na- 

szych literatów. Wielu z nich (0 młod- 

szej literaturze przedewszystkiem mo- 
wa) ma obok nazwiska wzmiankę: „stu 
djował filozofję*, lub „studjował”, lub



  

KASA CHORYCH 
POD MIKROSKOPEM 
Obserwowanie Kasy Chorych mia- 

sta Wilna okiem nieuzbrojonem daje 
obraz napozcr normalny. Wiadomem 
jest, że w Kasie Chorych są rządy ko- 
misarskie. Nawet na drzwiach prowa- 
dzących do gabinetu: ... dyrektora — 
widnieje tabliczka oznajmiająca godzi- 
ny przyjęć przez Pana Komisarza Ka- 
sy Chorych. Ale na tem kończą się ze- 
wnętrzne oznaki władzy komisarza. 
Bliższe wniknięcie w te stosunki daje 
zgoła inny obraz. świadczący o tem, 
że rządy Kasy Chorych spoczywają w 
doświadczonych dłoniach p. dyrekto- 
ra Gradowskiego. W tym jednym ga- 
binecie. gdzie zasiadają wspólnie p. ko 
misarz i p. dyrektor skupione są trzy 
jednostki: działania, czasu i miejsca z 
tą swoistą odmianą, że p. komisarz bez 
p. dyrektora nic — a p. dyrektor bez 
p. komisarza i wraz z nim — wszyst- 
ko. 

Ostatecznie w dzisiejszych czasach 
tak obfitujących w niespodzianki, niko- 
goby to zbytnio nie ekscytowało, gdy- 
by ten układ stosunków nie odbijał się 
ujemnie na losie ubezpieczonych. Nie- 
stety, skutki takie dają się stwierdzić. 
Kasa Chorych, poza obowiązkiem u- 
dzielania świadczeń swoim ubezpieczo 
nym, ma do czynienia z całym szere- 
giem spraw wymagających dużej wni- 
kliwości społecznej, umiaru, a nade- 
wszystko dobrej woli. Depresja gospo 
darcza. która niesłychanie skompliko- 
wała i utrudniła życie, nakłada obowią 
zek na kierownictwo takiej instytucji, 
jaką jest Kasa Chorych głębsze poj- 
mowanie sytuacji i dopasowywanie za 
rządzeń nie do litery Ustawy, a jej du- 
cha. s 

Pojmowanie tych rzeczy jest po- 
nad siły dla Pana Dyrektora Gradow- 
skiego, o czem świadczy następujący 
fakt. 

Jedna ze spółdzielni robotniczych, 
bórykających się z niesłychanemi trud 
nościami finansowemi, aby tylko utrzy 
mać się na powierzhni życia i dać moż 
ność zarobkowania ludziom, zadłużyła 
się na sumę 9.000 zł. za składki ubez- 
pieczeniowe w Kasie Chorych. P. Dy- 
rektor Gradowski kładzie areszt na 
wszystkie kaucje gwarancyjne  spół- 
dzielni. które w ogólnej sumie wynoszą 
8.300 zł. Mało tego, aresztuje rów- 
nież i sumy z rachunku bieżącego. Sku 
tek jest taki. że nie można wypłacić lu- 
dziom za czas przepracowany, ani też 
prowadzić nadał przedsiębiorstwa. Tą 
cięcie heroiczne, za które szczególniej 
sza wdzięczność należy się Panu Dy- 
rektorowi Gradowskiemu od Komitetu 
dla spraw bezrobocia powiększa od- 
razu ilość bezrobotnych © 38 - osób, 
wśród których jest większość żywicieii 
rodzin. Nie kwestjonuję długu i prawa 
egzekucji, dlatego też zwróciłem się o- 
sobiście, proponując plan spłacenia na 
leżźności, a mianowicie 1.500 zł. w cią 
gu kilku dni ze zwolnionej kaucji i po 
500 zł. miesięcznie. Pan Dyrektor Gra- 
dowski nie uważał za stosowne przyjąć 
tej mojej propozycji, oświadczył, że 
musi mieć 100-procentową gwarancję 
zwrotu. Takie stanowisko wierzyciela 
w czasach dzisiejszych jest dość trud- 
ne do scharakteryzowania. Świadczy 
tylko o mentalności kierownika Kasy 
Chorych i o jakiejś fanatycznej gorli- 
wości, której źródła ustalić trudno. Nie 
wiadomo bowiem, czy to jest entuzjazm 
p. Granowskiego dla ubezpieczeń spo- 
łecznych, czy też przejęcie się rolą dy- 
rektora. Ten dylemat niewątpliwie 
wkrótce się wyjaśni, narazie pozostaje 
do zanotowania fakt, że p. dyrektor 
Gradowski tak się obecnie czuje dobrze 
za tarczą Komisarza, że uważa za wła- 
ściwe przejść już do ofenzywy. Środki 
ustawowe, rozporządzenia i temu po- 
dobne atrybuty władzy przeznaczone 
dla zgoła innych celów, użytkowuje ja- 

sto wo 

Ratujemy Bazylike Wileńską! 
Wybitny specjalista fundamentowania i statyki inżynier Henryk 

wąsowicz o programie i wykonywaniu akcji ratowniczej 
BAZYLIKĘ DA SIĘ URATOWAĆ 
Inżynier Henryk Wąsowicz opowia- 

da taka historję: 

— Za czasów, gdy studjowałem w 
petersburskim Instytucie Inżynierów 
Cywilnych, wykładał tam znany profe- 

sor statyki Dimitrjew. Swój ścisły i— 
jakby rzekł laik — suchy przedmiot u- 

mał on ożywiać wlašciwem sobie poc- 

tyckiem spojrzeniem na świat i z 
głęboką wiedzą zespalaći pociągający 
romantyzm. Dzięki temu wykłady jego 
należały do najciekawszych, Pewnego 
razu, a propos jakiegoś zagadnienia na 
ukowego, uczynił on następującą dygre 

sję. Będąc kiedyś w Wiedniu, zachoro- 
wał. Leżał kilka dni w nudnym pokoju 
hotelowym, i, nie mając nie lepszego do 
roboty, zaczął dokonywać matematycz- 
nych obliczeń kościoła św. 'Szczepana. 
Kreślił jego wymiary, wyrachowyweł 
wysokość, ustalał stosunex murów i 
sklepień, obciążenie fundamentów, cię- 

żar wieży itd., słowem — najskrupułat 

niej i najwierniej, z matematyczną nie 

omylnością doszedł do oczywistego 

wniosku, że kościól św, Szczepana jest 
tak niematematycznie zbudowany, iż po 

winien się był ooddawna żawalić. 

Inżynier Wąsowicz uśmiecha się i 

dodaje: - 

— Opowiem panu jeszcze jeden 
szczegół, mający swoją wymowę: Kiedy 

rozbiórka soboru w: Warszawie trwała 
zbyt długo i opinja publiczna niecier- 
pliwiła się, postanowiono załatwić 

jednem szybkiem pociągnieciem: wys 

dzić mury w powietrze. Załadowano od 
powiednie zabójcze ilości trotylu --- i, 
Upływa' w napięciu nerwowem kilkana- 

ście, kilkadziesiąt sekund: sobór stoi. 
Już rozlegają się gwizdy i żarty ulicz- 
ników. Saperzy nie orjenitują się czekać 
dalej, czy zaaplikować wzmocnioną da- 
wkę, Lecz oto olbrzymie masy soboru, 
zwolna i ociężale zaczynają się walić. 

— Jakiż moral płynie z tych dwóch 
ciekawych faktów, panie inżynie”s" * 
jak je zwiążemy z naszą bazyliką? 

Z tych faktów wyciągniemy nie mo- 
raj, a wnioski, Po pierwsze: jeśli koś- 
ciół św. Szczepana przecie stoi i dłu- 
go jeszcze z pewnością stać będzie, więc 
i bazylika wileńska nie zawali się tax 
prędko. Po drugie: iprzykład warszaw- 
skiego soboru poucza, jak niewzruszoną 
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Polską Lote:ja Państsowa 
dzje największe s anse wygrania 
— połowa losów wygrywa — 
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ko narzędzie walki przeciw  instytu- 
cjom, w pierwszym rzędzie jemu nie- 
miłym. Ciekawem jest, czy ta 100 pro- 
centowa bezwzględność _ stosowana 
jest i do innych instytucyj. Czas to 
wykaże. 

W każdym razie sprawy Kasy Cho 
rych, oglądane pod mikroskopem, wy- 

glądają inaczej, niż to się powszech- 
nie wydaje. Przejrzałem tylko jedno po 
le widzenia, a jest ich tam więcej. 

Dr. Brokowski. 

bywa masa eegiel Ф kamieni, jakiej 

olbrzymiej siły trzeba użyć, by ją oba- 
lić. 

FUNDUSZE MUSIMY ZNALEŹĆ 
«- Niewątpliwie, Ale. pod waruu- 

kiem. Możliwość uratowania bazyliki 
nie powinna uśpić naszej czynności. Ra 
tować trzeba, jpóxi czas. |A ratować moż 

na tylko przy wystarczających  &8гой- 
kach finansowych. To jest pierwszy i 

prof. Juljusz Klos, który też nadal czu- 
wać będzie nad stroną badawczo - hi- 
storyczną i artystyczno - arcitektonicz 

ną prae. 
Zawdzięczamy prof. Kłosowi rzecz 

niezmiernej wagi: wykonanie doklad- 
nych i wszechstronnych pomiarów z 
natury oraz rysunków inwentaryzacyj 
nych, Tego nie było wcale, albow 

dawne rysunki Gucewicza bądź zaginę- 

     

    

Mauzoleum królewskie według projektu prof. J. Kłosa. 

decydujący warunek, Od niego zależy 
całkowicie tempo i rezultaty pracy. — 
Społeczeństwo musi to zrozumieć. Musi 

również zważyć, że nasze roboty w bazy 
lice są tego rodzaju, iż przerywać ich 
nie wolnp. Nietylko dlatego, że każda 
przerwa pociąga za sobą podrożenie ro- 
boty. Koniecznością jest zachować ciąg 
lość ze względu na sam charakter rato- 
wniczy pracy, Czy może pan sobie wyo- 
brazić, aby ktoś walczył! z pożarem, za- 
lewając tylko część płonącego domu, a 
potem przez chwil kilka odpoczywał i 
wyczekiwal? 

Porównanie, którego užyl p. inž. W4- 
sowicz, nie wymaga komentarzy. Po- 
winno nas przekonać. 

— Względy moralne i religijne — 

dodaje inżynier — nietylko artystyczne; 

decydują również o konieczności przy- 

śpieszenia toku prac, Niedobrze jest, 

jeśli świątynia stoi otoczona czas dłuż- 
szy ogrodzeniem, jeśli zamknięta jest 
dla wiernych. Niepewność co do jej 
przyszłych losów, staa: oczekiwania, w 
jakiem znajduje się społeczeństwo --- 
powinny pobudzić jego energję. Po- 
wiedzmy sobie: bazylika może być ura- 
towana. Bazylika musi być uratowana. 
I nie szczędźmy tego, co rozstrzyga spra 

wę: pieniędzy, 
zt? ? hbó km zŁo9 acal ayb?łĄą 

Chciałoby się wtrącić w tem miej- 
scu coš- o kryzysie i zubożeniu po- 
wszechnem, ale doprawdy, czyż można 
wspominać o kryzysie, gdy mowa jest 
o ratowaniu bazyliki? 

Nie poruszajmy więcej spraw mate- 
rjalnych: pieniądze będziemy dawali-— | 

Zapytajmy lepiej p. inż. Wąsowicza, 
ile dła zabezpieczenia bazyliki dokona- 
no i jaki jest rozkład prac na najbliż- 
szą przyszłość. 

DOTYCHCZASOWE PRACE. 
— Badania i prace inwentaryzacyj 

ne — informuje uprzejmie i wyczerpu 

jaco p. inżynier — zostały już zakoń- 
czone. Przeprowadził je szczegółowo 

ly, bądź utknęły gdzieś w Petersburgu, 
a bez takich rysunków i pomiarów pro 
wadzenie roboty jest wogóle niepodo- 
bieństwem. 

Ta ważna przygotowawcza została 
tedy szczęśliwie wykonaną. Wykonano 
też pod kier. prof. Kłosa mozolne bada 
mia fundamentów i obciążeń gruntu 
pod świątynią oraz zgromadzono obfi- 
ty materjał, dotyczący zagadnień staty 
czniych.. Zikolei, prawie na ukończeniu 
są badania stanu i ruchu wód grunto- 
wych. Były one konieczne dla określe- 
nia wpływu zjawisk hydrogeologicz- 

nych na statyczność budowli. Dotych 
czasowy rezultat badań wypadł pomyśl 
nie, ale poczynimy jeszcze badania do- 
datkowe: pewność musi być absolutnie 
miezachwiana. 

— Do Wilua zjeżdżała niedawno, 
panie inżynierze, komisja międzyminste 

rjalna w sprawie bazylik. Co miała o- 
na ma celu? 
., — Komisja ta, stwierdziwszy stan 
obecny gmachu, zakreśliła program, w 
którego granicach będą dokonywane 
prace, Wielxą jego zaletą jest ramo- 

wość, to znaczy, że wytknął ou ogólne 
kierunki pracy, pozostawiając nam 

wszakże dużą inicjatywę i wolną rękę. 
W myśl tego programu przystąpiliśmy 

właśnie do ścisłego ustalenia układu 
sił, działających w konstrukćjach bazy- 
liki: trzeba dokładnie obliczyć statycz 
ność poszczególnych częśći. Da to moż- 
ność określić, jakie prace _ inżynierski 
są .niezbędne, aby zapewnić murom bez 
pieczeństwo i trwalość. 

— Są to. powiedziałbym, prace tev- 
retyczne, wstępne. Nieprawdaż? A czy- 
sto materjalna robota na czem będzie 
polegała? 5 

MIEJSCA NAJBARDZIEJ 
ZAGROŻONE 

— Zaczynamy — tlumaczy inżynier 
— od miejsc najbardziej zagrożonych, 
Portyk zewnętrzny, strona południowa, 
bazyliki (od skweru), część ściany w 
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wreszcie lakoniczne: uniwersytet tam a 
tam, akademja taka a taka... Bez trudu 
możnaby było wytknąć wiele przesady 
w podobnych wzmiankach. 

Co zaś robili wydawcy z materjału 
nawet rzetelnego, o tem właściwie i 
opowiedzieć trudno, gdyż należałoby 
przepisać niemal całą księgę od począt 
ku do końca. 

_ Najbardziej znani pisarze doczekali 
się prawdziwej karykatury. O Boyu-Że 
leńskim dowiadujemy się, kiedy on był 
asystentem kliniki chorób dziecięcych, 
kiedy lekarzem kolejowym i tylko jakby 
mimochodem, znajdujemy wzmiankę o 
100 tomach „przekładów arcydzieł li- 
teratury francuskiej z komentarzami*, 
u Ossendowskiego w wykazie prac spo 
tykamy książkę p.t. „Ludzie, zwierzęta 
i bogowie" (!), o Tetmajerze, o Kazi- 
mierzu Tetmajerze czytamy dosłownie: 

Ur. 1865 w Ludzimierzu (pow. nowotar- 
ski, wydz. fil. Uniw. Jagiell.; prezes Komite- 
tu Obrony Kresów Południowych 1919, —- 
"Pow. Literatów i Dziennikarzy 1931; literat, 
poeta. Ogiosił: Neologja, Etymologja; Pro- 
jekt bloku państw odpor. 1919; Projekt ii 
ceum 6 kl. 1923; poezje; nowele; powieści; 
dramaty, zbiór aforyzmów. 

(Warszawa, Marszałkowska 121). 
Zapamiętajmy ten adres wielkiego 

pisarza polskiego, aby móc przesłać 
mu kondolencje z powodu... uczczenia 
jego zasług przez dwóch polskich pro- 
iesorów!... 

W ulotkach, rozsyłanych do różnych 
osób, oraz w ogłoszeniach w czasopi- 
smach, panowie profesorowie tak mó- 
wią o swem dziele: 

Po raz pierwszy wydana została w języku 

   

ca dokładne (!) dane, dotyczące polskich re- 
prezentantów wszystkich działów nauki i 
literatury i wszystkich działów sztuki (ma- 
larstwo, rzeżbiarstwo, muzyka, śpiew, sztuka 
sceniczna, architektura etc.) 

Zawiera około 2.500 nazwisk polskich u- 
czonych, literatów i artystów z wymienie- 
niem stanowisk przez nich zajmowanych, о- 
raz dokładnem (!) wyszczególnieniem ich 
prac (z datą), jak również z podaniem obec- 
nego adresu autora. 

Czy ta zachęcająca wzmianka od- 
S rzeczywistości, mówić nie trze 

a. 
Jeżeli całość dzieła robi wrażenie 

żałosne, to w stosunku do Wilna — 
wprost rozpaczne!.. 

Z wilnian są reprezentowani tylko 
prołesorowie i docenci Uniwersytetu. 
Ale te niedołężnie sporządzone wzmian 
ki są całkowicie pozbawione wartości 
wobec szczegółowych informacyj o na 
szych profesorach, które znajdujemy w 
t. II. Pamiątkowej księgi U.Š.B. 

„ Pominięcie Tow. Prz. Nauk w Wil- 
nie i niedostateczne orjentowanie się 
w naszych stosunkach literackich spra- 
wiło, że w księdze jest brak takich na- 
zwisk, jak Brensztejna, Cywińskiego, 
Dobaczewskiej, . Fałkowskiego, Łow- 
miańskiego, x. Meysztowicza, Jerzego 
Ostrowskiego, Wacława i Władysława 
Studnickich i w. in. 

Literaturę wileńską reprezentują: 
Charkiewicz (żadna z książek nauko- 
wych nie została wymieniona), Hule- 
wicz, Leczycki (nie nadesłał odpowie- 
czi), Łopalewski, Miller, Romer-Ochen 
kowska (brak najlepszej książki — 
„Tutejsi“), Reuttówna (nie  nadesłała 

polskim encyklopedja biograficzna, zawierają Odpowiedzi) i Uziębło. 

Z artystów spotykamy: Bułhaka, 
Czechowicza (nie nad. odp.), malarza 
(!) Rafała |achimowicza (nie nad. 
odp.-, jamontta, Kuleszę, Niesiołow- 
skiego, Roubę, Ruszczyca (nie nad. 
odp.) i Śleńdzińskiego. 

. Z artystzw dramatycznych — Szpa 
kiewicza (nie nad. odp. — Adres w Ka 
towicach) i Wysocką (nie nad. odp. 
Adres w Warszawie). 

Z muzyków — Dziewulskiego (a= 
dres w Lublinie). T. Szeligowskiego 
z adresem paryskim, oraz Wyleżyń- 
skiego. 

Świetnie pomyślana i doskonale 
administrowana (dobra reklama( sprze 
daž bez pośrednictwa księgarni) 
„Współczesna kultura polska" niestety 
jest wydawnictwem 0 bardzo małej 
wartości. 

Tylko jako księga adresowa „Kultu 
ra* przyda się instytucjom i osobom. 
korespondującym z przedstawicielani 
świata naukowego, literackiego i arty- 
stycznego. 

Treść natomiast wzmianek w więi- 
szości wypadków jest tak niedokładna, 
że staje się raczej szkodliwą, tembar- 
dziej, że o jednostkach najwybitniej- 
szych nie mówi się wcale. 

Wskutek tego księga, jeżeli nie iry- 
tuje, to usposabia czytelnika do żartów. 

Przeglądając „Kulturę*, jakże jest 
łatwo przypomnieć sobie zeszłoroczne 
cdpowiedzi kandydatów do Sanitarnej 
Podchorążówki (.,Matejko namalował 
Obraz Ostrobramski“, „Chopin napisał 
„Owerture“ i t.p.) i wysnuč taką roz- 
mowę z dwoma polskimi profesorami: 

— Kogo z uczonych polskich zna- 
ją panowie?.. 

— Antoniego Millera, autora rosyj- 
skiego podręcznika daktyloskopii... 

— Tak.. Doskonale... A czy pano- 
wie nic nie słyszeli np. o Curie-Skło- 
dowskiej, czy Briicknerze?... 

— O-owszem... Ale dużo nie wie- 
my, bo oni nie nadesłali odpowiedzi! 

— A kto jest największym polskim 
muzykiem? 

— Aleksander Uniński, zwycięzca 
na konkursie chopinowskim w Warsza 
wie. 

— Hm... A.kogo Zz powiešciopisa- 
rzy mogą panowie wymienič? 

— O, sporo! Grus, Furmanik, Nie- 
siołowski, Wysocki... 

*— No, a co napisali np. Berent, Ka- 
den-Bandrowski, Rostworowski, Staff, 
którzy przecież są laureatami nagród 
literackich ? 

— N-n-nie wiemy... 
odpowiedzi... 

—— Szkoda wielka, że nić nadesłali!. 
A co panowie o poetach powiecie? 

— W Charbinie mieszka Stanisław 
Baliński, w Berlinie — Stanisław Ku- 
bicki... ; 

— Na miły Bóg! Czyż poetów pol- 
skich tylko poza granicami Polski szu- 
kać trzeba? 

— Cóż kiedy nie chcą 
odpowiedzi!... 

Biednzx ty, biedna jesteś, o, polska 
kulturo współczesna!.. 

Walerjan  Charkiewicz. 

Nie nadesłali 

nadsyłać 

O 
ska 
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Spostrzeżenia Zskładu Metenroiogicz- 
перо U.5.B. w Wilnie 

Z dnia 13 czerwca 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura średnia: +19. 

"Temperatura najwyższa: -t 23. 

"Temperatura najniższa: + 10. 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: rano przelotny deszcz, potem po- 

godnie. 
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MIEJSKA 
— Ceny biletów autobusowych bę 

dą zniżone. — Do magistratu wpłynęło 
pismo „Arbonu'** w sprawie zniżki obe- 
cnie obowiązujących cen biletów auto- 
busowych. „Arbon'* wyraża gotowość 
zrewidowania dotychczasowej taryfy w 
sensie zniżki cen biletów do 20 groszy 
za przejechanie pierwszych półtora ki- 
lometra (dotychczas 30 gr.). Propozy 
cja „Arbonu* jest nadzieja będzie przy 
jęta przez magistrat i to jak najszyb- 
ciej. 

— 0 godziny handiu w soboty i dni przed 

świąteczne. — Stowarzyszenie Kupców i Prze 

mysłowców Chrześcijan w Wilnie zwróciło 

się ponownie do Starosta Grodzkiego z proś 

bą o wydanie zarządzenia, zezwalającego na 

otwieranie sklepów spożywczych w soboty i 

SEDBDESORIEZ TREC DZOZ Z ISUOPZAS TDI 

nawie bocznej, graniząca z kaplicą św. 
Kazimierza — oto miejsca, na które 
zwracamy najbaczniejszą uwagę. Zasto 
sujemy mich tymczasowe środki zapo- 

biegawcze: podpieranie murów i skle- 
pień rusztowaniami oraz wiązanie ich 
ściągami żelaznemi.i. Łącznie z tem 
przystąpimy do takiegoż spajania wig- 
zań i rozluźnionej konstrukcji dachu, 
aby powstrzymać jej rozpierające od- 
działywamie na mury, Trzeciw punktem 
programu prac jest ogólne wzmacnia- 
nie fundamentów, sklepień i filarów. 

PODZIEMIA KAPLICY 
ŚW. KAZIMIERZA 

— Jaki jest stan kaplicy św. Kazi- 
mierza? Czy budzi poważniejsze oba- 

wy.? 
-— Nie. Z podziemia tej kaplicy mu 

simy usunąć wodę, która mogłaby wy- 
wrzeć szkodliwy wpływ na znajdujące 
się tam dzieła sztuki. Pierwsza izola- 
cja i prowizoryczne uszczelnienie jest 
„już na ukończeniu, Chodzi przedewszy- 
stkiem o to, by móc przystąpić do rea- 
lizacji mauzoleum królewskiego w jej 
podziemiach. 

MAUZOLEUM KRÓLEWSKIE 
RADOSNA WIADOMOŚĆ 

Czy pan inżynier» zechce nam o tem 
mauzoleum powiedzieć ? 

— Projektodawcą jego jest, jak wia 
domo, prof. J. Kłos. Projekt, rzec» moż 
na, w ogólnych zarysach jest Tekon- 
strukcją koncepcji, która, jak o tem mó 
wią, zachowane plany, powstała już pod 
czas budowy kaplicy, to znaczy na po- 
czątku w. 12-go. Nie urzeczywistniono 
jej wówczas oczywiśćie dlatego, że już 
wtedy napotkano obfite wody gruntowe 
— słabe zaś środki techniczne owych 
czasów nie pozwoliły przezwyciężyć tej 
przeszkody. Usuniemy ją obecnie, i 

mauzoleum zostanie w najbliższym cza- 
sie wzniesione, projekt bowiem jego zo 
stał w całości zatwierdzony. 

— Jak się przedstawia. jeśli wolno 
wiedzieć, zakres dzialania pana inżynie 
ra | stosunek jego do komisji technicz 
nej? 

— Jestem obdarzony dużą samo- 
dzielnością i stosunek mój do facho- 
wej komisji techniezniej polega na okre 
sowem skladanin sprawozdań z postę- 
pu robót oraz na uzgadnianiu 2 nią 
kwestyj o charakterze zasadniczym. 

— To ułatwia niewątpliwie pracę? 

— Tak, jest to dobry system, trudno 

bowiem, aby ciało kolegjalne zajmowa- 
ło się pracami wykonawczemi. Tylko w 
ten sposób daje się osiągnąć należyte 
tempo robót. Poza tem, w sprawach te- 
chnicznych porozumiewam się stale z p. 
dywektorem Zubelewiczem, jako  prze- 
wodniczącym komisji technicznej, i 
kontakt z nim uważam za bardzo cen- 
ny. Sprawy zaś natury ogólnej omawia 
my z JE, biskupem, ' Michalkiewiczem 
jako osobą centralną całej akcji ratun- 
kowej. 

Na tych informacjach kończymy dzi 

siejszą rozmowę z inż. Wąsowiczem. — 
Przyobiecuje on uprzejmie w dalszym 
ciągu informować nasze pismo o postę- 
pach pracy; i pokazać nam naocznie, 

jak się wykonywa roboty. W danej 
chwili mogliśmy obejrzeć podziemie ka- 
plicy św, Kazimierza. Pompa nieustan- 
nie odprowadza z niej wodę, która cien 
ką warstwą zalega już tylko jej dno— 
W miarę usuwania wody, mury pokry- 
wa się coraz niżej materjałem izolacyj- 
nym,, który, wzmoeniony jeszcze dwu- 
krotnie, uchroni kaplicę całkowicie od 
niespodzianek wiłgoci.. Niezadługo resz 
tki wody będą wypompowane! Jakże to 
radosna dla nas wiadomość! i 

NIKA 
dni przedświąteczne do godz. 8 wieczorem. 

Jak wiadomo, sfery kupieckie prośbę swoją 

motywują tem, że zarówno w soboty jak i dał 

przedświąteczne, konsumenci robią przeważ- 

nie większe zakupy artykułów spożywczych, 

zamykanie więc sklepów, prowadzących han 

del temi artykułami, o godzinę później sta- 

nowiłoby dla szerokich warstw ludności znacz 

ne udogodnienie. 
W myśl Rozporządzenia Prezydenta Rze- 

czypospolitej o godzinach handlu władze ad- 

ministracyjne mogą zezwolić na przedłużenie * 

godzin otwarcią sklepów spożywczych i np. 

w Warszawie odpowiednie zarządzenie „uż 

oddawna zostąło wydane. Sądzimy więc, że 

i wileńskie władze administracyjne ustosun- 
kują się względem podania Stowarzyszen:a 

Kupców i Przemysiowców Chrześcijan przy 

chylnie. 

— Z posiedzenia magistatu. — Na wczo 
rajszem posiedzeniu magistratu omawiano 
łącznie z komisją taryfową, sprawę obniżki 
cen przejazdów autobusami. Zapoznano się 
również z propozycją Arbonu w tej sprawie, 
o której wspominamy na innem miejscu. 

— Naprawa teatru letniego. — W naj- 
bliższych dniach komisja miejska z inż. Na- 
rębskim na czele zbada stan teatru letniego 
w ogrodzie po-Bernardyńskim. Chodzi o usta 
lenie braków technicznych i zalecanie -usu- 
nięcia ich. 

ŻAŁOBNA 
— W 33 rocznicę śmierci ś. p. Nadzieji 

Hryniewskiej, przełożonej pensji w Rydze i w 
intencji Jej zmarłych uczenic będzie odpra- 
wiona msza św. dn. 14 b.m., o godz. S-ej ra- 
no, w kościele Św. Trójcy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Ostatnia Środa Literacka poświęcona 

Moniuszce. — Jutro kończy Związek Litera 
tów swój szósty sezon Śród Literackich uro 
czystym wieczorem, poświęconym 60-€j ro- 
cznicy zgonu St. Moniuszki. Na bogaty pro- 
gram złożą się: referat znanego badacza i 
właściciela cennych zbiorów muzykołogicz- 
nych Edwarda Wrockiego z Warszawy pt. 
„Moniuszko w Wilnie*, oraz część koncerto- 
wa złożona z mało znanych utworów Mo- 
niuszki; arje i duety śpiewać będą Wanda 
Hendrychówna i prof, Adam Ludwig, nie- 
znane pieśni wykona prof. Zofja Wyleżyńska. 
Akompanjować i objaśniać będzie Stanisław 
Węsławski. 

Początek o 8.30 wiecz. Wprowadzeni go- 
ście płacą 1 zł., studenci 50 gr. ь 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 
21-sze Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę.dnia 15 czerwca 1932 r., o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr 24 
z nast. porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protoołu ostatnieg” 

siedzenia. 
2. Prof. Dr. Z. Orłowski: '-eczen'e @та 

nacją radową w Uzdrowiskach polskich i 
wskazania do tego leczenia. 

3. Dr. Ryli-Nardzewski: Prz” zyne« do 
etnologji łupieża Devergie-Besnier. 

— Likwidacja Banku dla Handłu £ 
Rzemiosł. — W niedzielę odbyło się za 
powiadane posiedzenie udziałowców 
banku dla Handlu i Rzemiosł, na któ- 
rem wygłosił dłuższe sprawozdanie li- 
kwidator p. W. Jankowski. Zebrani u- 
chwalili dalszą likwidację przeprowa- 
dzać na zasadach dotychczas stosowa 
nych. Ponadto zdecydowano uzupełnić 
uziały do 100 złotych każdy. Dla zba- 
dania kto zawinił, że bank upądł, powo. 
ano komisję w składzie p.p. Korusza- 
Worobjowa, Pawiłonisa i Jakóbczyka. 

RÓŻNE . 
— Wystawa  Moniuszkowska. we 

środę 15 czerwca o g. 12. w po. w głów- 
nym pawilonie wystawowym w ogrodzie po' 
Bernardyńskim nastąpi otwarcie wystawy pa | 
miątek moniuszkowskich. Do cennych  zbio- 
rów skrzętnie— przez długi czas— kompie- 
towanych przez p. Edwarda Wrockiego w 
Warszawie i dostaczonych przez Niego na 
wystawę wileńską, przybyły zbiory, należą- 
ce do instytucyj i osób prywatnych w Wił- 
#6 ст 
Wystawa  bezwątpienia wzbudzi nie 

małe zainteresowanie społeczeństwa  wileń- 
skiego, które zechce ujrzeć pamiątki, zwią- 
zane z życiem i twórczoścą wielkiego kompo 
zytora polskiego. ы S 

— Policja w straży ogniowej. Wczo 
raj w południe oficer policji šledezeį, 
po porozumieniu się z prezydentem mia 
sta przeprowadził rewizję ksiąg i akt 
znajdujących się w posiadaniu strazy 
ogniowej. е 

Rewizja spowodowana  'została 
przez to, że przeciwko straży ogniowej 
wszczęte zostało dochodzenie .w związ 
ku ze sprawą pobierania nieprawnie © 
płat a sprawdzanie i kontrolę gaśnic. 

— Cmentarz prawosławny terenem wvy- 
praw złodziejskich. — Ubiegłej nocy niezna 
ni sprawcy przedostali się na miejscowy 
cmentarz prawosławny, skąd skradli z mo- 
gily Kuczyńskiego trzy pręty żelazne z ogro 
dzenia ogólnej wartości ponad 30 zł. Poi- 
cja wdrożyla dochodzenie. 

I słusznie, gdyż o wypadkach okradania 
lub niszczenia grobów słyszy się coraz czę- 
ściej. 

TEATR I MUZYKA 
— „Polacy w Ameryce" w  Bernardyn- 

ce. — Dziś, we wtorek dnia 14 czerwca o 
godz. 8,15 — pełna humoru operetka ze śpie 
wami i tańcami Cyryla Danieiewskiego p. i. 
„Polacy w Ameryce". Jest to. najbardziej 
barwne, wesołe i melodyjne widowisko b. se 
zonu. Publiczność żywo reaguje na pełne we 
sołości sceny, śmiejąc się bez przerwy i okła 
skując artystów. Pojawienie się na scenie 
p. Zielińskiej, która z „Marjanny Ogórek” 
zrobła arcydzieło śmiechu i humoru — wy- 
wołuje entuzjazm na widowni. Świetna gra 
artystów, przezabawna treść, tańce, dosko- 
nałe chóry oraz malownicze dekoracje i ko- 
stjumy — składają się na całość lekką, we- 
sołą i niezapomnianą. 

Jutro, we środę 15 bm., o godz. 8,15 „P: 
Jacy w Ameryce". Е 

— „Nieuchwytny“ Wallace'a w Lutni, — 
Dziś, we wtorek, 14 czerwca, 0 godz. 8,15 
— .detektywistyczno - kryminalna  sziuka 
Wallece'a pt. „Nieuchwytny”. Niesamowita 
treść, niezwykłe, sceny, rozgrywające się za 
kulisami słynnego londyńskiego Scotland Уаг 
du oraz w tajemniczem mieszkaniu adwoxa 
taMeistera — bez przerwy trzymają w napię 
ciu widza, zadającego sobie do końca sztu- 
ki trudne do rozwiązania pytanie — kto jest 
„Nieuchwytnym“. Sztuka ta daje moc Sil- 
nych przeżyć i emocji, w niczem nie ustępu- 
jąc miejsca najlepszym filmom kryminainym. , 

Jutro, w środę 15 bm. o godz. 8,15 „Nie- 

uchwytny“. щ х 
(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 
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Komunistyczne gołębie propagandowe 
WILNO. —.: Miejscowi wywrotow- 

cy zastosowali nowy sposób uprawia- 
nia propagandy komunistycznej. 

-. Ostatnio nad miastem zauważono 

SAMOBÓJSTWO WIEKOWEJ S 
WILNO. — We wsi Podkrajew- 

„szezyzna gm. riożyckiej, pow. postaw- 
skiego targnęła się na życie 95-letnia 
Teodora Kotaniczowa, matka dwu sy- 
„now, ktorzy zgineli w czasie wojny. 
Staruszka żyła ostatnio w skrajnej ię 
dzy i brak środków zmusił ją właśnie 

Niefertu 

__ WILNO. — Przed pięciu, mniej wię 
cej miesiącami, kilku zawodowych li- 
cytantów mając upatrzony pewien ob- 
jekt do nabycia z rąk banku, utworzy- 
ło dorywezą spółkę dla przeprowadze 
mią tej tranzakcji. jeden z licytantow 
niejaki Finier po otrzymaniu od spól- 
ników około 4 tysięcy dolarów dła wpła 
cenia do banku, pojechał na dworzec 
i tyle go więcej widziano. Ž 

Možna sobie wyobrazič przeraže- 
nie jego niefortunnych spólników, gdy 
się dowiedzieli o ucieczce Finiera. Je- 
den z nich A. Kryński, który stracił 
przytem 3 tys. dolarów, omal nie po- 
stradał zinysłów i ciężko zachorował. 

Poszukiwania policji za zbiegiem 
nie odniosły skutku. Przypuszczano, że 

  

Sąd Apel. unewianił aż, Miecznikowskiego 
Jax już podawaliśmy w n-rze  niedzie!- 

nym sąd Apelacyjny w Wilnie przystąpił do 
rozpatrzenia głośnej sprawy inż. Stanisława 
Miecznikowskiego. 

- Rozchodzito się o rzecz bardzo wažną, inž. 
Miecznikowski bowiem w Sądzie Okręgowym 
skazany został za rzekome nadużycia przy 
budowie objektów wojskowych w rejonie 
Molodeczna na 6 lat ciężkiego więzienia. 

Akt oskarżenia zarzucał mu rozmaitego 
rodzaju niedociągnięcia tak natury technicz- 
nej jak i finansowej w wyniku czego Skarb 
Państwa, a ściślej mówiąc Ministerstwo Spr. 
Wojskowych poniosio straty dochodzące do 1 
miljona złotych. 

Z zarzutów tych inż. Miecznikowski w 
Sądzie Okręgowym nie potrafił się oczyścić 
i dlatego spotkała go tak surowa kara. 

> Inaczej natomiast przedstawiała się spra- 
wa w Sądzie Apelacyjnym. Tutaj przystąpio 
no przedewszystkiem do gruntownego zrewi 
dowania aktu oskarżenia z uwzględnieniem 
tych jego punktów, które posłużyły sądo- 

— Park im. Żeligowskiego. — Wtorek, 14 
czerwca 1932 r. Koncert Wil. Orkiestry Sym 
fonicznej pod batutą Rafała  Rubinsztejna. 
Ceny wejścia 30 gr., ulgowe 20 gr. i krze- 
sła 60 gr. Początek o godz. 8.15 wiecz. 

Н AWYPADKI I KRADZIEŻE 
г — Samobójstwo kryminalisty . Dnia 9 

czerwca mieszkaniec wsi Zabrodzie, gminy 
Darewskiej. Macień Zdań, kilkakrotnie kara- 
ty ciężkiem więzieniem za różnego rodzaju 
przestępstwa kryminalne, targnął się na życie 
strzelając do siebie z obciętego karabinu ro- 
syjskiego. Kula przeszyła lewy bok i ugodzi- 
ła samobójcę w serce, kładąc go trupem na 
miejscu. Tłem samobójstwa prawdopodobnie 
był zawód miłosny. Zwłoki zabezpieczono do 
dyspozycji władz sądowo-lekarskich. 

|  — Tragiczna śmierć ucznia. Wczo- 
raj wieczorem ze stawu pod- Poruban- 
kiem wydobyto zwłoki Bronisława Łu- 
Kkasżewicza (Kominy 6) lat 15, ucz- 
mia szkoły powszechnej, który przed 
paru godzinami, kąpiąc się w stawie, 
trafił na głębię i utonął. 
|. ,— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. — żygo 
Rozdlja (Równe ole 17) w celu samobój- 
czym zażyła nieznanej trucizny. Pogotowie 
odwiozto desperatkę do szpitała Sawicz w 
stanie niezagrażającym życiu. Przyczyna — 
tiepotozumienie rodzinne. 
: Również Uścinowiczowa Apolonja (No- 
woświecka 10) targnęła się na życie, wypi- 
jając esencji octowej. Lekarz pogotowia od- 
wiózł Uścinowiczową do szpitala Sawicz w 
stanie niebudzągym obaw. Przyczyna — nie 

° znana. : 
‚ — — Udusilo się dziecko. — W mie- 
szkaniu Konstantego Juszańca w No- 
wej Wilejce udusił się podczas snu 
3-letni jego syn Zygmunt. 

Wsunął się on między materac a łóż 
ko i nie mogąc ztamtąd się wydobyć 
poniósł śmierć. 5 
В WILNO—TROKI. 

-". . — ZABIŁA NIEŚLUBNE DZIECKO. We 
wsi Maciuliszki gm. trockiej Stanisława Jod- 
kówna. urodziła nieślubne dziecko, które za 
„namową swego kochanka Kazimierza Zinie- 
wicza udusiła, a następnie zakopała w chle- 
wie, * 

Roc Z POGRANICZA. 
--—Handłarz żywym towarem. — Ko 
Filipowa ujęto podczas przekracza- 

„nia granicy niejakiego Józefa Handlera, 
„który zamierzał przeprowadzić do Prus 
Wschodnich kilka młodych dziewcząt 
*z Białostockiego rzekomo na roboty rol 
"ne. W rzeczywistości miały być one wy 
wiezione do Królewca do domów roz- 
„pusty. Handlera skierowano do dyspo- 
zycji władz śłedczych. 

  

WYYVYYYYYVYYVYYYYYYYYYYYYYVYTVYYYYYYTYVYYY" 

Towarzystwo Miejskich i Mię- 
dzymisstowyth Komunikacji Au- 
tobusowych Sp. Ake. oddział w 
Wilnie, zawiadamia niniejszem, że cd 
wtorku dnia 14 b. m, uruchomiona zvstsje 

, komunikacja autobusowa z Kołonją Magi- 

stračką. 

QOdlazd z Paściaszki (końcowy przy. 
stanek linji 3 e;) o godz 7 10, 8.10, 11, 15 30, 

16,30, 19.4*, 20,45. 
Odjazd = Kolanji Magistirackis] do 

'Pośpisszki o gudz:. 7 25, 8,25, 11.15, 15.45, 
16,45, 20i 21. 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAA AAA AA AAA AA 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 
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„SŁOWO* 

Doroczne walne ze- 
branie Wil. T-wa Mens 

W dniu 10 bm. o godz. 19, w lokaiu Po- 
radni przy ul. Żeligowskiego 1, odbyło się 
doroczne walne zebranie członków Wileńskie 
go Towarzystwa „Mens“. $ 

Zebranie zagaił prezes Zarządu prof. Sta- 
nisaw Wadyczko. Przewodniczył zebraniu na 
zaproszenie obecnych, p. Mieczysław Sielan- 

gołębi z przyczepionemi do nóżek czer 
wonemi szmatkami, na których widnia 
ły odpowiednie napisy.   

TARUSZKI 
do samobójstwa. "Po_ zatwierdzeniu porządku dziennego 

3 z 2 - +„ bizewodniczący udzieli! głosu p. prof. Wła- 
w ESSE gdy chłopi, s których mie dyczce, który w krótkich, lecz pelnych serde- 

szkała, byli na polu Kotaniczowa Wwsko- cznego bólu słowach, wspomniał o pracy spo 
czyła do głębokiej studni, ponosząc łecznej i zasługach położonych dla rozwoju 
śmierć na miescu. Zwłoki jej wydoby- |-wa przez czonka Zarządu Ś. p. Mgr. Ja- 

Я В ya. Na Latwisa, prosząc zebranych 0 uczczenie 
S po dłuższych poszukiwa pamięci Zmarłego przez powstanie. 

Po uczczeniu š. p. Jana Latwisa, prof. 
Władyczko zreferował sprawozdanie z dzia 
łalności Zarządu. Praca w roku sprawozdaw 
czym była wielce utrudnioną ze względu, iż, 
ogólny niepomyślny stan gospodarczy kraju, 
niepozwolił na zrealizowanie wielu zamie- 
rzeń. Cofnięcie subwencji przez Samorząd 
Miejski spowodowało redukcję lekarzy, a co 

A za tem i ilość godzin przyjęć w Poradni. 

DCC Boca zdołał jednakże frekwencja chorych i ilość udzie 
trafić aż do dalekiej Argentyny. lonych porad w stosunku do roku ubiegłego 

A ustalono to w następujący spo- zmniejszyły się w bardzo nieznacznym Stop- 
sób: onegdaj wieczorem na dworca niu. 
Gdańskim w Warszawie zatrzymano 
p. Chanę Fiuierową, wraz z 4 pocie- 
chami wybierającą w zamorską podróż 
do męża. 

Finier uciekł do Litwy. 
on 

Sprawozdanie komisji rewizyjnej w za- 
stępstwie p. A. Markiewiczowej odczytał se- 
kretarz zebrania dr. J. Genzel. 

Z powodu, iż dr. N. Baniewicz wszedł. do 
Zarządu na miejsce ś. p. Mgr. Jana Latwi- 

i i „sa, wynikla sprawa wyboru kandydata na 
Ę 3 КЕ badania Р aszportu pzy" członka Zarządu. Wybór padł jednogłośnie 

PORZ sobie zbiegłego Spy Biala na p. Mieczysława Sielanko, który kandyda- 
p. Chanę Finferową, wraz z 4 pocie- turę przyjął. 
Rewizja w jej rzeczach dała dużo do _ Następnie prof. Władyczko przypomniał 

myślenia, bowie tatesńionć ma ślad "i, zane iiłowiama praz IB 
JEJ udziału w oszustwie. > З Redaktora jana Szymanskiego w Poznaniu i 

Finierową aresztowano i powiado- zaproponował w związku ze zbliżającem się 
miono o wszystkiem policję w Wilnie. 25-leciem jego pracy społecznej obrać Go 

ч Za honorowym cztonkiem T-wa „Mens“. 
Wniosek prof. Władyczki został przyjęty 

jednogłośnie, a zarząd upoważniony do przy 
jęcia udziału w uroczystości jubileuszowej. 

Poczem zabrał głos dr Karol Kosiński w 

ge! a - х sprawie skierowywania nałogowców do. Po- 

wi pierwszej instancji do wydania wyroku rądni, oraz szerszego rozwinięcia działalności 
skazujacego. = RECE propagandowej. 

Punkty te w świetle zeznań świadków, a W celu udostępnienia i rozszerzenia T-wa 
szczególnie tego, co powiedzieli przed sądem na wniosek prezesa Zarządu, uchwałono 

w daiu wczorajszym przysięgli eksperci — zmianę odnośnych punktów statutu, tyczą- 
straciły na swej sile i nie mogły JUż w żad- cych się opłat członkowskich, a  mianowi- 

nym wypadku posłużyć za materjał obciąża- cje: zamiast 6 zł. — 3 zł. rocznie, dla aka- 

jący przeciwko oskarżonemu. | . demików — 1 zł. rocznie. 
Okazało się mianowicie, że o ile i były ja W imieniu „Akademickiego Koła Walki z 

kieś luki w przeprowadzonych przez inż. Mie Ajkoholizmem* zabrał głos stud. med. Bek, 

cznikowskiego pracach budowlanych, to Od- który podkreślił, że obniżenie opłat dla mło- 

powiedzialność za to musiałyby właściwie Po gzieży akademickiej, daje możliwość więk- 
nosić jego władze nadzorcze, a więc czynni- szej jjości młodzieży przyjęcia udziału w pra 
ki wojskowe. > т cach Towarzystwa „Mens“. 

Szczególnie wyraźnie to podkreślił w Aleksandra Markiewiczowa. 
swem świetnem przemówieniu adw. Szurlcj, 
drugi obok mec. Petrusewicza obrońca 0- 
skatżonego. е 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu spra- 
wy Sąd Apelacyjny wyrok pierwszej insta- 
ncji uchylił i inż. Miecznikowskiego uniewin 
nit. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„MĄŻ SWOJEJ ŻONY* — „PAN*. 

Proszę mi dać szklankę wody sodo- 

wej... 
Ale bez soku cytrynowego! 

Może też być bez soku malinowego! 

B edna ludzka gława Coś podobnego jest z filmem „Mąż 

в swojej żony”, Zazwyczaj publiczność nie 

zapada, nie rozumiała na „gadaczach'* amery 

kańskich, teraz mie nie rozumie na hisz- 

pańskim. : 

Ale czy to nie wszystko jedno? I tak 

i talk ktoś usłużny nakopjuje biale na- 

pisy na białem tle, parę słów człowiek 

odczyta, parę (przypadkiem zrozumie 

(džwiekowiec uczy języków obcych) —- 

reszty się domyśli i jest dobrze! — 

„Mąż swojej żony* to amerykański 

film (wytw. „Paramount*), zrobiony 

według amerykańskich recept reżyser- 

skich. Język hiszpański w djalogach 

to firma eksportowa dla południowej 

Ameryki, która mówi ipo hiszpańsku. 

Dla nas brzmi milej, niż slang amery- 

kański, 
Reszta jest dobrze znana i szablono 

wa. Niewymyślna historja salonowo-ka 

. Codziennie, gdy zmrok 
przychodzi tam. Młody jeszcze czło- 
wiek, blady, o niepewnem i rozbiega- 
nem spojrzeniu. Rozgląda się podej- 
rzliwie dookoła i znika we wnętrzu. Po 
paru godzinach, późnym już wieczo- 
rem, wysuwa znowu stamtąd głowę, 
wypatruje czegoś, wreszcie wychodzi 
na palcach i chyłkiem oddala się. 

Lokatorzy domu Nr 6 przy ul. Stra- 
szuna zaniepokoili się na dobre. Co 
robi właściwie dziwny człowiek w tej 
opuszczonej jatce, w której oddawna 
nie sprzedają już mięsa? 

Posterunkowy, przywołany przez 
nich, stanął dyskretnie na czatach. 

" Tak... tak... oto zbliża się nieznajo- 
my. Ukrywa coś pod marynarką. Zni- 

Ka 28 ZA Teraz szybko... JUŻ! baretowa. Miłość, małżeństwo i miesna- 
Ach, biedny obłąkany eksstudelt uk; tancerki (Rosita Moreno) i śpiewa- 

medycyny urządził sobie w starej jat- ka (Robert Rey). — Węzeł intrygi (nie 
ce dziwaczne muzeum anatomiczne. Fi róbstwo męża) jest miczem nie uspra- 
szczele. Trupie czaszki. Siedzi wiašnie wiedliwiony, ale bez tego nie byłoby 

nad jakąś kością, badając ją z wiel- filmu, — IA tak mamy nia sezon ogórko- 
kiem natężeniem. wy wcale miły filmik, 

— Nie przeszkadzajcie mi! Ja tyl- Robert Rey dźwięcznym  tenorem 
ko tutaj mogę pracować naukowo. zachwyca nietylko półubrane sąsiadki z 

śr kamienicy, ale i publiczność na sali. Do 

RZEMIEŚLNICZA WYCIECZKA KAJAKAMI Skonala tancerka Rosita Moreno stano- 
DO MORZA wi główną podporę filmu. Oba jej tań- 

7 Oddział Zrzesz. Młodz. Rzem. i Przem. ce — na początku i w ikońcu obrazu, 

„Vita”, od kilku tygodni intensywnie pracu- są pełne finezji i powiewnej lekkości. 
je nad zorganizowaniem wycieczki kajakami Szczególnie ten drugi, gdzie bohaterka 

do morza. To też w dniu 8 b.m. Sekretarz występuje w oryginalnym kostjumie 7 

Zarządu Centralnego Z.M.R. i P. p. Antoni siatki jak żywy posąg (nogi i ręce ma 

Anforowicz — zwiedzir pracownię Oddz. w Natłuszczone i blyszczące) = podkre- 

której pod kierownictwem kol. Puszwaszkisa śla regularność i zgrabność jej postac. 

Edmunda czionkowie Oddziału wykonują wła Amerykańską receptę  reżyserską 

snoręcznie kajaki, na których mają wyruszyć znać w bardzo dobrym montażu nakła- 
lączonych i kopjowanych seen. 

ki są zrobione w sposób b. oryginalny i sta Znać tę receptę również i w płaskich 
tannię й pomysłach komicznych, jak „np. rzuce- 

Organizowanie wycieczki przez młodzież nie na głowę komika a. ciežkiego 

rzemieślniczą i przemysłową kajakami do SZ We, Wy LiL był Z 

Gdańska i Gdyni, w celu bliższego zapo- TOPY WIEC > SURE) DB 
znania się z pracą tamtejszej bratniej mło BAC a w! EIO a: 

pim numerze". 

A 9М „Film szybko alot się z. pamięci R : (jak dziesiątki i setki podobnych). Je- 
dyną rzeczą, która pozostane, to sceny 

ZAJŚCIE .Z KONIOKRADAMI taneczne, wykonane z talentem i.wer- 

We wsi Perkowicze, gm. wisłockiej wą. Dodatki - są dwa: polski 
mieszkańcy wsi Adamowicz, Kulenie- przegląd krajoznawczy i tygodnik „Pa- 
wicz i inni ujęli w nocy dwóch konio- ramountu". Tad. C. 

krądów Piotra Umnego i Wiktora Krz- 
ślewicza, którzy ze stajni Gulewicza wy 
prowadzili konia. Podczas odprowadza 
nia koniokradów o sołtysa Umnyj wy- 
ciągną" nóż i rucił się z nim na eskor- 
tujących go chłopów. Podczas bójki 
przybyło jeszcze kilku włościan, któ- 
rzy rozbroili zodzieja. W czasie bójki 
Umny odnist złamanie prawej ręki i 
podbiciu lewego oka oraz wybiciu kil 
ku zębów. 
WTYPYTYYTTYTWYYYTYVTWYTWYTYYYPYYYTYPTEYYWU 

CUKIER W WORKACH LNIANYCH 
OSŁODZI DOLĘ ROLNIKA. 

ž 

w początkach miesiąca lipca do morza. Kaja- danych, 

  

OFIARY 
Guteczek Kochhnowski dla rodziny B. zł 1. 
Dyrekcja Teatrów Miejskich ZASP w Wil 

nie ofiarowuje na Ruchomy Uniwersytet Lu 
dowy zł. 10 i wzywa Polskie Radjo do kon- 

tynuowania łańcucha ofiar. 

Na dłoniacy msz od 
*) Cthwiecze urodzenia  wypiszny 

Horoskop całego życia Twego „gi 
ASTROLOG WASILEWSKI 5 
odczyta los twój z dokładnością | 

co do roku. Ceny od półłora zł 
Wilno, Wileńska 6 m. 7 (z frontn). 

  

    

  

  

Najwspanialsze arcydzieło doby obecnej! Dźwięko re 

Kino Ee EPUR 68 % Porywający romans Miłosn 
8š RA OWA SiĘ BBR. W roli gł, koncertowy zespół > 

BELID % „Cygańskich Romausów* józef Shildzraut, Dorethy Bsuchier i orkiestra Alfreda Redego. 
Począlek o godz. 4, 6, 8 i 1015, Na 1-szy sesns ceny zaniżone, 

Wsurótce: Film, o którym mówi cały świst „NOKtór Lekyi i Mr. Hyde”. 

  

Dziś! Największy Śpiewak świata, ulubieniec publiczności w filmie Gźwiękowo-śpiewnym 

JAR RIEBURA «— BRYGIDA MEL2Ę słynua 

Neapol, śpiewające miasto Koncert O ao aleje b GNsjlepsze 

DZWIĘKOWE KINO 

CGI/IN: 
al. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOGD 

Mickiewicza 22. 

  

  

  

Dziś! Wielki erotyczny i lm najnowsżej produkcji osnuty na tle poczytnej powieści 
WSTÓB KOBIETY (Znajoma z wagonu sypiainego) 

2 udziałem gwiszdy gwiazd MARLENY 
= DIETRICH. Dodaiki Dźwiękowe. 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Początek o godz.f4, 6, 8 i 10.15 w daie św st. o godz, 
2-ej, l.szy seżns zniżone. Następny program: J00 prrc. óćźwięk. film „Krój Włóczęgów ) 

RĄŻ $WOJEJ ŻOKY 
Dużo ciekawych atrakcji Śpiewnych, tanecznych i muzycznych! Przepych wystawy. Tempoł Fascynująca treść. 
Nad program; Aštuaine dodatki dźwiękowe. Następny program: Dźwiękowo-śpiewny tilm z krainy błękitu i słońca 
Kr 4 | Е Р i g ia Egzotyczny romaus mórz południo wych 

akcja rozgrywa się naprzemian w P sryżu 

Egzotyczna giękność KAISS ROSBA w roli gł, Ezzotyczne melodjs! 

  

  
  

  

Ostatnie 2 dni! Wspaniały dźwiękowo-śpiewny sziagier 
najnowszej produkcji Paramountu 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
na stonecznych wyspach kcralo wych 
pod zwrotnikami i na Rivierze, 

Wspanista egzotyka w pełni jej czaru 

э   
  

  

ост | Pałoiinti pa darnų Kalas KOCHANKA SZATANA ©" cy, myta 
niesamowity dramat w 10akt, z życia pozagrobowego. W rel. gł. Neil Hamilton i Liliana Gisch. 

„STYLOWY: Nad prodram: _Arcyzsbawue awantury nowoczesnych czarowników PAT i PATACHON 

Wielks 6 | „w PRZEDSIĘBIORCY ZWALCZANIA KRYZYSU ŚWIATO WEGO 
Bomba humoru w 10 akt. Huragan Śmischu. 

OBWIESZCZENIE Ni. spr. Z.—608/32 r. 

    

    

     

    

Sąd Okręgowy w Wiinie, wydział VI, og- okarz, gruntownie 
łasza, iż decyzją z dnia 29 kwietnia — 11 obeznany ze swym 
maja 1932 roku postanowił unieważnić: a) zawodem, zdolny ła- 
cztery akcje Wileńskiego Banku Ziemskiego i chowiec. — p: szukuje 
emisji 3-ej Nr. 3186, emisji 22-ej Nr. Nr. STALOWE i PARCIARE | pracy. Kosowski Jan, 
15511, 15754 i 15890 po 250 rub., wartości Bystrzycka 11 m. 5, 
nominalnej każdy; b) 4 i/2 proc. listy za- 
stawne tegoż Banku wartości nominalnej po- 
1000 rub. Serja 4 Nr. 13302; wartości nomi- 
nalnej po 500 rubli serji 2-ej Nr. 564, serji T-j 
Nr. Nr. 7362 i 8027, serji 30-ej Nr. Nr. 
41332, 41333, wartości nominalnej po 100 
rubli, serji 8-ej Nr. 29254, serji 9-ej Nr. Nr. 

ODPORNE NA WILGOĆ 
TAŚMY ZAPASOWE 

j Miary sztywne 
SKALE 

———— i ONA 
Te domów buduje 

się w Wilnie, czyż 
przy żadnym z nich 
nie znajdzie się praca 
dia wykwalilikowanego 
cieśli, solidnego czło- 

35139, 35565, serji 10-ej Nr. 38121, serji 12 wieka ozostającego 
Nr. 41464, serji 14-ej Nr. 43669 serji 17-ej Nr. PIŠNY bez SRC — ROB 
48647, serji 21-ej Nr. 51748, serji 21-ej Nr. Nr POZIOMNICEJ zsofizrowsnia proszę 

kierować nl. Św. Igna- 
cego 12 — 27, Baliński 

  

51783, 52750, serji 22-ej Nr. Nr. 54533, z 8 ias aaa a dł 20, 30, 50, 75 i100 cm.   

  

serji 34-ej Nr. Nr. 68972, 68973, serji 37-ej 

SEBA DPANC Н, WSZYSTKO W/G NOWYCH WZORÓW] U: 
3 i7 $ у RZE 

2 W DOKEADNEM WYKONANIU tełarz. di Samicy: 
rojowiska pracowity prosi o 

R A B K A dla e: POLECA udzielenie  takiejkol- 
wiek pracy. Może wy- 
jechać na prowincję— 
Czywilis Michał, Po- 
narska 45. 

  

dokrewność, początki zwapnienia żył, 
artretyzm. Ceny bardzo umiarkowane. 

a i dorostych 
Leczy: Choroby przemiany materji, 

Wszelkich intormacyj udziela i 
KOMISJA ZDROJOWA W RABCE 

krzywicą, skazę limfatyczną, zołzy, nie- MiecsstwZejo 
wilne, Mickiewicza Nr. 24. 

Gota "solidny po 
szukuje pracy.Blum 

S Gedyminowska 

  

    

    

OGŁOSZENIE i 2 Npeón K. 0. P. „Nowo-Swieciany“ ® | ke sueis 3 
owo-Święcianach ogłasza nieograniczony obotnik tartaczn' precowit Yjmie DV i ! zh > y. | Przyjmie 
pea publiczny . na dostawę wszystkich Różne (t. zw. ramszczyk). ROEE a; posadę — za E imis 
artykūlow żywnościowych i paszy na czas dobry fachowiec, ze taj kūjo | wynagrodzenie. Tum- 
c M do 30. IX. 1932 r. z wyjątkiem cu- L świadectwami. poszu- ZYemntówicz: Selku. mel Ernest. Pańska 7, 

kru i soli. : "YWYNENTNNSYNY kuje pracy, najlepiej w j— —- 
Szczegółowe warunki dostawy, instruk- Polecana Aa | Y Mostowa 3. BE prosi o u: 

BEZ dzielenie jakiejkol- przez Tow. ow. Win Wincenty Stankiewicz u, 
centego rodzina, skła- Mejszagoiska 26 m. 3. 
dzjąca się z matki Su- 70 maa 
chotnicy, ojea bezro- Sz meblowy— 
botnego i trojga wąt = znający dobrze swój 
łych i głodnych dzieci fach prosi o udzielenie 
prosi o pomoc w odzie mu pracy. Przyjmie 
ży lub groszach. Ofia- tównież zamówienia. 
ry dla rodziny B, — Wykonanie solidne. — 
przyjmuje Administra- Babkin Antoni, Smo- 

cje i druki wyłożone będą do wglądu oferen- 
tom od dnia 20 czerwca 1932 r. w kwater- 
mistrzostwie Baonu „Nowo-Święciany* w 
godzinach urzędowych. 

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 
1932 r. w lokalu magistratu Nowo-Święciany 
o godz. 10-ej. 

Oferty zalakowane i ostemplowane nale- 
ży składać do kwatermistrzostwa Baonu „Na 
wa-Święciany* do dnia 25 czerwca 1932 r. 

sezania 
tów  domowyci 

i odświeźania miesz- 
kań tanio wszelką pra- 
cę z tem związaną wy= 
kona malarz pokojowy 
Borejko Jan, Trakt Ba- 
torego 1. 

wa wiek pracy, najchętniej 
we własnym Iachu, — 
Pieślak Jan, Malinowa 7 

    Sz do wszyst: 
kiego, pracowita — 

uczciwa — poszukuje 
pracy. Może wyjechać 
na prowincję Stryczyń" 

  

iekarz . chwilowo 
Kwatermistrz Baonu Krakowski kpt. <ja „St.wa“. BOWASZ Zd аЕ, bez pracy, przyj- 55a SIDE 3 p О Ko uczciwa, mie posadę , Wymaga- 79: 

FORTEPIAN pracowita przyjmie nia skromne, Szeptyc-   OE 
Giužaca spokojna,— 

lubiąca dzieci po- Tuład Forieplandw, Planu, Fetarmogj krzyżowy i umeblowa- posadę, — wymagania kiego 10. Szyszkiewicz 
nie 4 pokoi, zpowodu skromne, Pietkiewicz Michał, Е 

szukuje pracy, Może 

    

EC
P 

ob
w 

wyjazdu do sprzedania Michalina. Soljaniki 7, -.- й 
$ ą TOWS d pośrednictwo wyklu- Įniroligator poszuku- ać 2 wieś, — 

czone.  Dobroczynny Qzawe pozostający 8 je pracy, Wielka Žau ah im 

(F-ma istnieje od 1. 1876) B 4 m. 2, od 10 — 1 i*% bez pracy prosi om. 6. Zubaczyk Wło- 

  

6; tdrielenie akiejkol- dzimierz, ZZ 
Wilno, Niemiecka 8, m. 11 POR wiek posady. koki SRA Szewc poszukuje pra- 

cy przy warsztacie 

  

Dyrektora 
i kasjera z poważnemi 
kaucjami poszukuje so- 
lidna Spółdzielnia. O- 
terty z podaniem wy- 
sokošci kaucii i Żąda- 
nego wynagrodzenia — 

Leon. Trakt Batorego, Kovai, dobry robot- nik, pracowity, sn- CZY, też samodzielnie, 
Może wyjechać na 
prowincję. Sokola 16, 
Hurczyn Stanisław, 

i AbA4AAAAALBALBAS 

"Lekarze Letniska 
EITI r i OWII 

Tvvvevvvvvvvvvvevęv, VYYVYYYYWYTYYYYYYTY 

sub.: okazicielowi 20-to 

Letnisko 

Dr.Ginsberg lub t zy pokoje z ku- złotówki 31roku A. K. 
we dworze jeden, dwa 

Choroby skórne, we- chniami, las, izeka, Śli-1020538 Wilno, Poczta 
neryczne i moczopłcio- czna miejscowość. Do= Gzgwna. 
we. Wileńska 3, — od wiedzieć się Antokol- 
8—1 i 4—8. Tel. 567 ska 62 m. 3 od godz. 

17-ej do 19-ej. 

-———— mienny, — w ciężkich 
iešis, wykwaliliko- warunkach StOGIEY 
wany, Z polecenia- się, szuka pracy od 

mi podejmie się pracy zaraz. Zgadza się na 
w swojej specjalności, każde warunki. Żóra- 
tanio. Robotę wykona wia 9 m. 1. Żyźniew- 
solidnie. Tartaki 27 — ski Jan. 
Rajchinbach Józet. 

Ee specjalista 
od ciastek. Zdolny, 

pracowity. Z powodu 
kryzysu chwilowo bez 

= 6": szawcki, zajęcia. Śniegowy 4, 
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